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“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə
sahib ol” kampaniyasında daha bir
fərqlilik: fermer təsərrüfatlarında
qeydiyyat xidməti göstərilib 5

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları sentyabr
ayının 12-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.4

2019-cu il  sentyabr ayının 
10-da keçiriləcək  pul hərracında
səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar
cəmiyyətləri haqqında məlumat

Avqustun 7-də Azərbaycan Respublikasının
Pre zidenti İlham Əliyev və birinci xanım Meh ri -
ban Əliyeva Pirallahı rayonunda olublar.

Pirallahı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Va sif İmanov Prezident İlham Əliyevə və birinci
xa nım Mehriban Əliyevaya görülən işlər və ra yo -
nun perspektiv inkişafı ilə bağlı layihələr barədə
mə lumat verdi.

Sonra dövlətimizin başçısı və birinci xanım
Pirallahı Rayon İcra Hakimiyyəti üçün inşa edilən
binada yaradılan şəraitlə tanış oldular.

Prezident İlham Əliyevin “Bakı şəhərinin Pi ral -
la hı rayonunda tikinti-quruculuq işlərinin davam
et di rilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında”
2017-ci ildə imzaladığı Sərəncama əsasən rayon
icra hakimiyyəti üçün dördmərtəbəli bina inşa olu -
nub. Binada operativ-idarəetmə, vətəndaşların qə -
bulu, iş otaqları, akt və konfrans zalları, kitabxana
və digər zəruri otaqlar var. Bina bütün lazımi ava -
dan lıq və sistemlərlə təchiz edilib. Otaqların ha mı -
sı müasir tələblər səviyyəsində qurulub.

Yeni binada yaradılan şərait ölkədə dövlət ida -
rə çi liyi sisteminin təkmilləşdirilməsinin daim diq -
qət mərkəzində olduğunu bir daha təsdiqləyir.
Bun dan başqa, müasir memarlıq üslubunda inşa
olu nan bu bina rayonun görkəminə də xüsusi gö -
zəl lik verir. Rayon icra hakimiyyəti üçün inşa olu -
nan binanın ətrafında genişmiqyaslı abadlıq-qu ru -
cu luq işləri görülüb, fəvvarə quraşdırılıb, işıq lan -
dır ma sistemi yaradılıb, mindən çox ağac və gül-çi -
çək əkilib, yaşıllıq zolağı salınıb.

Pirallahı rayonunda Gənclər Mərkəzi
istifadəyə verilib

Avqustun 7-də Pirallahı rayonunda yeni inşa
olun muş Gənclər Mərkəzi istifadəyə verilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əli yev və birinci xanım Mehriban Əliyeva mər kə -
zin açılışında iştirak ediblər.

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev binanın
rəm zi açılışını bildirən lenti kəsdi.

Gənclər Mərkəzinin üçmərtəbəli binasında
Hey dər Əliyev muzeyi fəaliyyət göstərir. Burada
Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətini əks etdirən eks -
po natlar nümayiş olunur. Mərkəzdə, eyni zamanda,
akt zalı, elektron oxu və nikah zalları, robopark,
rəsm, keramika-heykəltəraşlıq, fotostudiya, “ba ca -

rıq lı əllər” dərnəkləri və sərgi salonu yaradılıb. Bu -
ra da gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili, on -
la rın müxtəlif peşə və sənətə yiyələnməsi mə sə lə -
si nə xüsusi önəm veriləcək.

Azərbaycanda gənclər siyasətinin for ma laş dı -
rıl ma sı, yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması
ümum milli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Öl kəmizdə gənclər siyasəti 2003-cü ildən sonra
yeni müstəvidə davam etdirilir. Dövlətimizin baş -
çı sı nın rəhbərliyi ilə həyata keçirilməkdə olan
“Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” Döv -
lət Proqramı bu baxımdan çox mühüm rol oynayır.

YAP Pirallahı Rayon Təşkilatının 
yeni inzibati binasının açılışı olub

Avqustun 7-də YAP Pirallahı Rayon Təş ki la tı -
nın yeni inzibati binasının açılışı olub.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əli yev və birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda
iş tirak ediblər.

Dövlətimizin başçısı binanın rəmzi açılışını bil -
di rən lenti kəsdi.

Yeni Azərbaycan Partiyası Pirallahı Rayon Təş -
ki la tı üçün ikimərtəbəli müasir bina inşa olunub.
Bu rada partiya təmsilçilərinin səmərəli fəaliyyəti
üçün hərtərəfli imkanlar yaradılıb.

Yeni Azərbaycan Partiyası ölkəmizin bugünkü
sürətli inkişafında, respublikanın beynəlxalq nü fu -
zu nun artmasında və bütün sahələrdə əldə olunan
tə rəqqidə xüsusi rol oynayır. Azərbaycanın əsas və
aparıcı siyasi qüvvəsi olan Yeni Azərbaycan Par ti -
ya sı bütün bu uğurların qazanılmasında yaxından
iş ti rak etməklə xalqın partiyası olduğunu aydın nü -
ma yiş etdirir. Bu da ulu öndər Heydər Əliyevin
“Yeni Azərbaycan Partiyası dünənin, bu günün və
gə ləcəyin partiyasıdır” fikrinin real həyatda təs di -
qi ni tapdığını bir daha göstərir.

Partiyanın uğurlu fəaliyyətində onun rayon təş -
ki lat larının da rolu böyükdür. Yeni Azərbaycan
Par ti yasının rayon təşkilatları üçün bütün böl gə lər -
də inşa olunan inzibati binalar müasirliyi ilə seçilir,
həmçinin şəhər və rayonların gözəlliyinə əlavə
rəng qatır.

Prezident İlham Əliyev Pirallahı 
rayonunda “Mirvari” Park

Kompleksində yaradılan 
şəraitlə tanış olub

Avqustun 7-də Azərbaycan Respublikasının
Pre zidenti İlham Əliyev və birinci xanım Meh ri -
ban Əliyeva Pirallahı rayonunda yeni inşa olunmuş
“Mirvari” Park Kompleksində yaradılan şəraitlə ta -

nış olublar.
Beş hektar sahəsi olan kompleksdə uşaqlar

üçün mini futbol və iki oyun meydançası, müxtəlif
at traksionlar, yelləncəklər, idman qurğuları, söh -
bət gahlar və fəvvarə quraşdırılıb. Müasir işıq lan -
dır ma sistemi ilə təchiz olunan bu istirahət gu şə sin -
də, eyni zamanda, müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi
üçün səhnə də inşa edilib.

Dövlətimizin başçısı və birinci xanım parkda
Qa rabağ müharibəsi əlillərinin “ASAN xidmət”in
“Ai lə Biznesinə Asan Dəstək” proqramı çər çi və -
sin də nümayiş etdirilən rəsm əsərlərindən və müx -
tə lif səpkidə dekorativ əl işlərindən ibarət sərgiyə
bax dılar.

İstirahət məkanında “Ahılların Günərzi Mər kə -
zi” də fəaliyyət göstərir. Mərkəz Prezident İlham
Əli ye vin “Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara və
digər şəxslərə göstərilən sosial xidmətlərin
genişləndirilməsi üçün əlavə tədbirlər haqqında”
2019-cu ilin iyun ayında imzaladığı Sərəncama
əsasən yaradılıb. Burada hər gün sosial yardıma
ehtiyacı olan 50 ahıla növbəlilik əsasında pulsuz
xidmət göstəriləcək.

Son illərdə Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və
göstərişlərinə uyğun olaraq Bakıda həyata ke çi ri -
lən abadlıq-quruculuq işlərinin miqyası daha da
ge nişlənib. Bu tədbirlərin tərkib hissəsi olaraq yeni
park ların yaradılması, mövcud istirahət mə kan la rı -
nın isə müasir səviyyədə yenidən qurulması geniş
vü sət alıb. Bu işlər paytaxt sakinlərinin və öl kə mi -
zə gələn turistlərin istirahətinin hərtərəfli təşkili ba -
xı mından böyük rol oynayır. Bütün bunlar, eyni za -
manda, Bakını dünyanın ən gözəl şəhərlərindən bi -
ri nə çevirib. Bunu istər paytaxt sakinləri, istərsə də
şə hərimizin qonaqları dəfələrlə vurğulayırlar. Əha -
liyə xidmət göstərən bu kimi müasir layihələrin ic -
ra sı son illərdə dövlətimizin başçısının rəhbərliyi
ilə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin real nə -
ti cə sidir.

Prezident İlham Əliyev Pirallahı
rayonunda yaradılmış “NərəMİZ”

balıqyetişdirmə zavodunun istehsalat
prosesi ilə tanış olub

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva av qus -
tun 7-də Pirallahı rayonunda “Nərəkənd” ba lıq  ye -

tiş dirmə kompleksi layihəsi çərçivəsində yaradılan
“Nərə MİZ” balıqyetişdirmə zavodunun istehsalat
prosesi ilə tanış olublar.

“CMS Properties” şirkətinin rəhbəri Eyvaz Ey -
va zov dövlətimizin başçısına və birinci xanıma
mü əssisə haqqında məlumat verdi. Pirallahı ada sı -
nın girişində təməli Prezident İlham Əliyev tə rə fin -
dən 2017-ci ildə qoyulan kompleksin qapalı tipli
istehsal sexləri inşa olunub. Ümumi sahəsi altı hek -
tar olan bu müəssisənin ilkin mərhələsində illik is -
teh sal gücü 100 ton nərə, 25 ton çökə əti və 4 ton
qa ra kürüdən ibarət olacaq. Burada 30 iş yerinin
açıl ması nəzərdə tutulur və perspektivdə onların
sa yı 70-ə çatdırılacaq. Kompleks çərçivəsində açıq
tip li ferma, mehmanxana, yaxt-klub və koteclər də
la yihələndirilib.

“NərəMİZ” balıqyetişdirmə zavodunda müasir
tex nologiyalarla suyun təkrar dövriyyəsini təmin
edən qapalı tipli fermanın inşası tamamlanıb. Qa -
pa lı sistemdə suyun təkrar dövriyyəsini təmin edən
tex noloji proses nərə balığı istehsalının təbii fak -
tor la rın təsirindən qorunmasına və yetişdirmə
temp lərinin artmasına imkan yaradır. Burada ye tiş -
di rilən nərə balığı inkubasiya olunmuş yumurta
mər hələsindən etibarən təxminən 2 il müddətinə 5
kiloqram əmtəə çəkisinə çatdırılır. Layihənin növ -
bəti mərhələsində dənizdə qəfəs təsərrüfatının qu -
rul ması nəzərdə tutulur. Hazırda münasib yerin se -
çil məsi üçün ölçmə-axtarış işləri aparılır. Nəticədə
ümumi illik istehsalat həcminin 200 ton balığa və
20 ton kürüyə çatdırılmasıplanlaşdırılır. Komp lek -
sin fermalarında yetişdirilmiş, habelə balıqçıların
də nizdə tutduğu balığın mərkəzləşdirilmiş qaydada
və zəruri normativlərə uyğun satışının təşkili məq -
sə dilə zəruri şərait yaradılıb, balıq bazarı inşa olu -
nub.

Layihə çərçivəsində ərazinin yaşıllaşdırılması
və əhalinin istirahəti üçün şəraitin yaradılması
məqsədilə kompleksin ətrafındakı sahil zonası
abadlaşdırılıb və ərazidə müasir park salınıb.

Bu layihənin icrası ölkə iqtisadiyyatının qeyri-
neft sektorunun inkişafı, o cümlədən idxalı əvəz lə -
yə cək məhsulların istehsalı baxımından mühüm
əhə miyyətə malikdir. Son illərdə aparılan iqtisadi
isla hatlar nəticəsində qeyri-neft sahəsində mühüm
na iliyyətlər əldə olunub, bu sektorun ümumi daxili
məh sulda xüsusi çəkisi artıb, rəqabətqabiliyyətli
mal ların istehsalı genişlənib.

Prezident İlham Əliyev Pirallahı Rayon İcra Hakimiyyətinin
yeni inzibati binasında yaradılan şəraitlə tanış olub

Qurbam bayramınız mübarək
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Sentyabrın ilk hərracı: 55 dövlət əmlakı özəlləşdirməyə çıxarıldı

06 avqust hərracında paytaxt və bölgələrdəki dövlət əmlakları özəlləşdirildi

ELANLAR

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
keçirilən özəlləşdirmə hərracları müxtəlif iqtisadi
sahələrə investisiyaların yatırılması, o cümlədən özəl
sektorun inkişafı baxımından əhəmiyyətlidir. Hərrac
xidmətlərində elektron imkanların təminatı ilə
sərmayəçilər heç bir çətinlik olmadan dövlət
əmlaklarının özəlləşdirilməsinə qoşula bilir. Seçim və
sifarişlərin elektron formada verilməsi, o cümlədən
istənilən yerdən hərracda onlayn iştirak potensial
investorların rahatlığına yönəlib.

Dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi üzrə növbəti

hərraclardan biri 03 sentyabr tarixində keçiriləcək.
Ayın ilk hərracına 55 dövlət əmlakı çıxarılıb. Onlar
arasında səhmdar cəmiyyətlərinin dövlətə məxsus
səhm paketləri, eləcə də nəqliyyat vasitələri var. Elan
edilən bu hərraca çıxarılan səhmdar cəmiyyətləri
Yevlax, İsmayıllı, Goranboy kimi şəhər və rayonlarda
yerləşir. Sərmayəçilər “Biləsuvar Broyler”, “Ağdaş
Quşçuluq”, “Zərdab Aqrotexservis” kimi dövlət mü -
əs sisələrinin 30% ilə 45% arasında olan səhm pa ket -
lərinin özəlləşməsinəqoşula bilər. Hərraca çıxarılan
səhm dar cəmiyyətlərindən biri Qax şəhəri, Ü.Hacı -

bəyov küçəsindəki “Qax Taxıl” adlı dövlət müəs sisə -
sidir. Taxıl məhsullarının tədarükü, emalı vəsatışı
üzrə fəaliyyət göstərəm müəssisənin torpaq sahəsi
84.9 min kv.m, tikili sahəsi isə 22.6 min kv.m-dir.
Səhmdar cəmiyyətinin ərazisində idarə binası,
yeməkxana, qarğıdalı quruducu sexləri, çörək sexi,
un dəyirmanı, müxtəlif təyinatlı anbarlar və digər
tikililərvar. 

Avtomobil sahibi olmaq istəyən şəxslərin
budəfəki hərracda geniş seçim imkanları var. Belə ki,
buraxılış tarixi 2006-2008 olan nəqliyyat vasitələri

VAZ, Qaz və Hyundai markalarına aiddir. 
Özəlləşməyə çıxarılan dövlət əmlakları üzrə

hərracda iştirak etmək istəyən şəxslər komitənin
rəsmi saytına (emdk.gov.az) və ya Özəlləşdirmə
portalına (privatization.az) daxil ola bilər. Qeyd
edək ki, keçirilən hərraclara sifarişçilərlə yanaşı,
digər şəxslər də həm onlayn, həm də məkana
gəlməklə qoşula bilər. Bunun üçün Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin Elektron hərrac
xidmətinə (https://e-emdk.gov.az/eHerrac) daxil
olmaq kifayətdir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi daşınmaz
əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı xidmətlərini daha əlçatan
etmək üçün sosial kampaniyalarını müxtəlif formatda
keçirir. Komitə “Əmlakını qeydiyyata al və mül kiy yə -
ti nə sahib ol” kampaniyası çərçivəsində avqustun 9-da
Yev lax rayonunun Qoyunbinəsi kəndində səyyar qey -
diyyat xidmətləri göstərib, elektron çıxarışın ha zır lan -
ma sı üçün əmlaklara dair ilkin sənədlər yerindəcə top -
la nıb. Bu dəfə fərqli addım atılaraq mobil qeydiyyat
ofisləri birbaşa olaraq kəndli fermer təsərrüfatlarında
olub.

Bu kənddə yerləşən fermer təsərrüfatlarında, əkin
sa hələrində çalışan 70-ə yaxın sakindən ilkin sənədlər
iş başındaca toplanıb. Bunlardan 35-i kənd təsərrüfatı
sa hələrinə, 25-i fərdi yaşayış evlərinə, 10-u isə hə yət -
ya nı sahələrə aid olub.

Kəndlinin  əmlaklarına dair sənədləri elə
iş ba şın da ca, heç bir yerə getmədən daha
rahat təqdim et mə si  qeydiyyat xidmətlərinin
sadələşməsindən, vətən da şa daha yaxın
olmasından irəli gəlir. Bu kampaniya və tən -
daşların vaxtını sərf edərək, uzun məsafə qət
et mək lə rayon mərkəzlərinə, aidiyyəti
qurumlara get məsinin qarşısını alır. Bu isə
kənd təsərrüfatı ilə məş ğul olan insanların
vaxtlarını daha səmərəli şəkildə plan -
laşdırmasına imkan verir.

Kampaniyanın bilavasitə əkin
sahələrində ke çi ril mə si nin sosial əhəmiyyəti
ilə yanaşı iqtisadi faydası da var. Beləki,
kəndlinin işdən ayrılmadan sənədlərini təq dim etməsi
onların fəaliyyətinin sti mul laş dı rıl ma sına şərait

yaradır.Komitə tərəfindən sosial əhəmiyyəti yüksək
olan bu aksiyanın Qurban bayramı ərəfəsində
keçirilməsi isə vətəndaş razılığına səbəb olub.  

Həmin gün yaxın ətrafda yerləşən digər kənd lər -
dən 50-ə yaxın vətəndaş mobil ofislərə müraciət edib.
On lara elektron çıxarışın hazırlanması üçün lazım olan

sənədlər barəsində məlumat verilib, hüquqi yardım
göstərilib.

Həmçinin sakinlər üçün daşınmaz əmlakın qey -
diy ya tı ilə bağlı maarifləndirmə tədbiri də keçirilib.
Maarifləndirmə çərçivəsində vətandaşlara bildirilib ki,
artıq əmlaklara dair çıxarışlar kağız formasında deyil,
elektron qaydada əldə edilir. Həmin mülkiyyət sənədi
şəxsin Elektron hökumət portalına yerləşdirilir.
Çıxarışlar barədə bütün məlumatlar şəxsin telefon
nömrəsinə və elektron poçt ünvanına göndərilir.
Elektron qaydada göndərilən informasiyada çıxarışın
reyestr, qeydiyyat nömrələri, elektron çıxarışın
yoxlanılması ilə bağlı keçid linki göstərilib.   

Qeyd edilməlidir ki, mobil qeydiyyat ofisləri
vasitəsilə cari ilin 6 ayı ərzində 40 minə yaxın
vətəndaşa xidmət göstərilib. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
özəl ləşmə sahəsində tətbiq edilən yeniliklər biznes
mü hitinə qoşulan investorların sayını artırır. Öl kə -
miz də özəlləşmə sahəsində prosedurların
sadələşdirilməsi, hərracların elektron müstəviyə
keçməsi, o cüm lə dən  bu sahədəonlayn
xidmətlərin təşkil edilməsi, pers pektivli
müəssisələrin özəlləşməyə çıxarılması xarici
investorların cəlb edilməsinə geniş imkanlar
yaradır. 

Özəlləşmə xidmətlərinə olan əlçatanlıq da
artırılır. Komitənin 41 elektron xidmətindən 10-u
özəlləşmə sahəsinə aiddir. Qeyd edilməlidir ki,

vətəndaşlar tərəfindən daha çox istifadə edilən
xidmətlərin elektronlaşmasına üstünlük verilib. 

Onlayn qatılmaqla yanaşı, hərraclarda elektron
qaydada qeydiyyatdan keçmək, iştirakçı statusu
qa zan maq üçün sifariş vermək, qeydiyyatdan
keçmədən on layn izləmək imkanları mövcuddur.
Bununla da hər rac prosesi tam elektronlaşır. Qeyd
edilməlidir ki, pro sesə həm elektron, həmdə canlı
olaraq da qatılmaq müm kündür. 

Ümumilikdə hərraclar vasitəsilə dövlət əmlak -
la rı nın özəlləşdirilməsi ilə bağlı edilən sifarişlərin
310-a ya xını elektron şəkildə həyata keçirilib.Cari
ilin 6 ayı ər zində bu rəqəm 75-ə yaxındır.

Ümumilikdə olduğu mə kanı dəyişmədən, real
vaxt rejimində 40-a yaxın və təndaş hərraca
internet vasitəsilə onlayn rejimdə qa tı lıb.
Özəlləşmə ilə əlaqədar keçirilən hərracların elek -
tron müstəviyə keçirilməsi investorların aktivliyini
ar tır maqla prosesi rəqabətli edir. Ümumilikdə hər -
rac la rın 190-a yaxını rəqabətli şəkildə baş tutub.
Bunun 62-si  isə cari ilin 6 ayı ərzindəreallaşıb.

Hərraclara çıxarılan dövlət əmlakları barədə ic ti -
mai məlumatlandırma komitənin elektron resursları
vasi təsilə də aparılır. Özəlləşdirməyə çıxarılan dövlət
əm lakları barədə ətraflı məlumatın əldə olunması və
hər racda iştirak müraciəti üçün komitənin rəsmi

saytı (emdk.gov.az) və Özəlləşdirmə portalı
(privatization.az) mövcuddur. Hərrac gününə ən
azı 30 (otuz) gün qalmış özəlləşdirmə haqqında
məlumat komitənin rəsmi mətbu orqanı olan
"Mülkiyyət" qəzetində dərc edilir. Özəlləşdirməni
sürətləndirməyə, şəffaflığı və rahatlığı artırmağa
yönələn Özəlləşdirmə portalına ilin 6 ayı ərzində
400 minə yaxın baxış olub. Ümumilikdə isə bu
rəqəm 2,4 milyonu ötüb.  

Qeyd olunmalıdır ki, dövlət əmlaklarının özəl -
ləş di ril məsi üzrə keçirilən hərraclarda bu ilin
yanvar-iyun ay ları ərzində ümumilikdəBakı və
regionlarda 83 hər rac keçirilib.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
avqustun 6-sı dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi
üzrə hərrac keçirilib. Növbəti açıq və şəffaf hərracda
kiçik dövlət əmlakları və qeyri-yaşayış sahələri üzrə
sifariş vermiş investorlar iştirak etdi. Bu dəfə
özəlləşdirilən dövlət müəssisələri paytaxtla yanaşı
Qazax və Zaqatala rayonlarında yerləşir. Hərracında
iştirak üçün 2 sifarişin verildiyi qeyri-yaşayış sahəsi
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov

küçəsindədir.Bu dövlət əmlakının ümumi faydalı
sahəsi 103.6kv.m-dir. Qeyri-yaşayış sahəsi 12 min
500 manata özəlləşdirildi. Özəlləşdirilən digər qeyri-
yaşayış obyekti isə Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Zığ
yolunda yerləşir. Faydalı sahəsi 84.5kv.m olan
dövlət əmlakını investor 8 min 500 manata
özəlləşdirdi.

Hərracda sahibini tapan dövlət müəssisələrindən
biri Qazax rayonu, İkinci Şıxlı kəndindəki kiçik

dövlət əmlakıdır. Ümumi faydalı sahəsi 378.7kv.m
olan bu obyekt 451 kv.m-lik torpaq sahəsi ilə birgə
özəl ləş di ril di. Zaqatala rayonu, Aşağı Tala
kəndindəki dövlət əm la kının da geniş torpaq sahəsi
ilə özəlləşdirilməsi onun fə aliyyət potensialını artırır.
Belə ki, investorun 30 min ma nata özəlləşdirdiyi
dövlət əmlakının torpaq sahəsi 6.7 min kv.m-dir.

14 avqust tarixində Əmlak Məsələləri Dövlət Ko -
mi təsi tərəfindən növbəti hərrac keçiriləcək. Budəfəki

hər racda özəlləşdirməyə 80 dövlət əmlakı çıxarılıb.
Bun lardan 46-sı kiçik dövlət müəssisə və obyekti, 22-
si səhmdar cəmiyyəti, 9-u qeyri-yaşayış sahəsi, 3-ü isə
nəq liyyat vasitəsidir. Hər kəsin elektron hərrac xid mət -
lə rindən istifadə etməklə özəlləşdirməyə qoşulmaq im -
ka nı var. Komitənin rəsmi saytı (emdk.gov.az) və ya
Özəl ləşdirmə portalı (privatization.az) vasitəsilə seçim,
si fariş prosedurlarından keçərək iştirakçı statusu qazan-
maq mümkündür. 

Qeyd: 9-16-cı sətirdə Azərbaycan Respublikası Dövlət
Göm rük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsinin ba lan -
sın da olan  nəqliyyat  vasitləri 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar
hərraca çıxarılır.

17-19-cu  sətirdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazir li -
yi nin balansında olan  nəqliyyat  vasitləri 3-cü dəfə 10% en di -
rim lə təkrar hərraca çıxarılır.

20-ci sətirdə Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Döv -
lət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Re yes tri
Xidmətinin 18 saylı Zaqatala ərazi idarəsinin balansında olan  nəq -
liyyat  vasitəsi 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca çıxa rı lır.

Qeyd: Sifarişlər Azərbaycan Respublikası Əmlak Mə sə lə lə -
ri 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: Nəq liy -
yat vasitələri barədə ətraflı məlumatı privatization.az por ta lın -
dan almaq olar. Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş
ve rənlər istisna olaraq) hərracın keçirilməsinə ən azı 3 bank gü -
nü 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)

“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol” kampaniyasında daha bir fərqlilik: fermer təsərrüfatlarında qeydiyyat xidməti göstərilib

Özəlləşmədə elektron hərrac, onlayn sifariş investor marağını artırır: 6 ayın nəticələri nələrdir?

10 sentyabr 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)

1. Azərbaycan Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzi Nissan Maxima 2000 3000 300

2. Azərbaycan Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzi Mitsubishi L-300 1997 1500 150

3. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Avtonəqliyyat Təsərrüfatı ZİL-431410 1991 1000 100

4. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Avtonəqliyyat Təsərrüfatı ZİL-431410 1992 1000 100

5. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Avtonəqliyyat Təsərrüfatı UAZ-315122 2006 1000 100

6. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Avtonəqliyyat Təsərrüfatı PAZ-321054-07 2003 1500 150

7. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin 10 saylı məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsi QAZ-3307-12 2006 1300 130

8. Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin  1 saylı məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsi QAZ-5204 1990 1300 130

9. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2004 4500 450

10. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2002 4050 405

11. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2004 4050 405

12. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2004 5400 540

13. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Peugeot 406 ST 2003 2250 225

14. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Sonata 2003 3600 360

15. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai H-100 2006 4050 405

16. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Chevrolet Niva 2123L 2005 4500 450

17. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Nissan Maxima 2005 7200 720

18. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Renault Symbol 2007 4050 405

19. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Renault Symbol 2007 4050 405

20. Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 18 saylı Zaqatala Ərazi İdarəsi Nissan Maxima 2007 6300 630
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"Bakı Dəzgahqayırma" ASC
Mühasibat balansı

“Cəlilabad-Broyler” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏRLƏR HESABATI

"CƏLİLABAD-BROYLER"ASC 
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ

HAQQINDA HESABAT (birbaşa metod)

"CƏLİLABAD-BROYLER"ASC Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HESABATI

“Cəlilabad-Broyler” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
BALANS HESABATI

"Bakı Dəzgahqayırma" ASC
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

"Bakı Dəzgahqayırma" ASC 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
“Bakı Dəzgahqayırma" Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin sədri cənab E.Bağırova.

Rəy 
Mən “Bakı Dəzgahqayırma" Açıq Səhmdar

Cəmiyyətinin (bundan sonra Cəmiyyət adlandı-
rılacaq) 31 dekabr 2018-ci il tarixinə maliyyə və -
ziy yəti, mənfəət və ya zərərlər və digər məcmu
gəlir, kapitalda dəyişikliklər və göstərilən tarixdə
ba şa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti he sa -
bat larından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli
prin siplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, ma -
liy yə həsabatlarna edilən izahedici qeydlərdən
iba rət maliyyə hesabatlarının auditini apamışam.

Hesab edirəm ki, əlavə edilmiş maliyyə he -
sa batları Cəmiyyətin 31 dekabr 2018-ci il ta ri xi -
nə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nə ti cə -
lərini və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul
və saitlərinin hərəkətini Beynəlxalq Maliyyə He -
sa batlarına (MHBS) uyğun olaraq bütün əhə -
miy yətli aspektlərdə düzgün əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar
Mən auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına

(BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə
mə nim məsuliyyətlərim əlavə olaraq he sa ba tı -
mın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün audi to -
run məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən
Azər baycan Respublikasının Qa nun ve ri ci li yi nə
əsa sən maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan
etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq Eti ka
Stan dartları Şurasının Peşəkar Mü ha sib lə rin
Etika Məcəlləsinin  tələblərinə uyğun olaraq Cə -
miyyətdən asılı deyiləm və mən digər etik öh də -
liklərimi bu tələblərə uyğun yerinə ye tir mi şəm.
He sab edirəm ki, əldə etdiyim audit sü but la rı rə -
yi mi əsaslandırmaq üçün yetərli və mü na sib dir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və
Cəmiyyətin idarə edilməsinə məsul şəxslərin
məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Bey nəl -
xalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına(MHBS)
uy ğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim
edil məsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və
ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif ol ma dı -

ğı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan
ve rən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə
gö rə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəh bər -
lik Cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini da yan dır -
maq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən
baş qa münasib alternativi olmadığı halda, rəh -
bər lik Cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək
qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq
hallarda fasiləsiz fəalliyətə aid olan məsələlər
haqqında məlumatların açıqlanmasına və mü ha -
si bat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin isti -
fa də edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. 

İqtisadi subyektin İdarə edilməsinə ca vab -
deh olan səlahiyyətli şəxslər, Cəmiyyətin ma liy -
yə hesabatlarının təqdim etmə prosesinə nəzarətə
görə məsuliyyə tdaşıyır.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə audi to -
run məsuliyyəti

Mənim məqsədim təqdim edilmiş maliyyə
he  sabatlarında, dələduzluq və ya səhvlər nə ti cə -
sin də, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına
dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimin dədaxil
ol duğu auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi
əmin lik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o
BAS-a uyğun aparılmış auditin əhəmiyyətli təh -
rif lə ri hər bir halda aşkar edəcəyinə zəmanət ver -
mir. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nə ti cə sin -
də yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu ola -
raq, istifadəçilərin belə edilmiş maliyyə hesatları
əsa sında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir
etmə ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab
edilir.

"RM Audit" Məhdud 
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 
direktoru-Audit Partnyoru        

Miriyev Rasət Abasət oğlu.

Bakı, Azərbaycan Respublikası, 
26 fevral 2019-cu il

"Bakı Dəzgahqayırma" ASC
Mənfəət və zərər haqqında hesabat 

(xərclərin funksiyalar üzrə)

Mühasibat balansı "Bakı Dəzgahqayırma" ASC

Bölü -
mün

maddə -
nin sayı

Qeyd
 lərə
isti-
nad

31.12.2018 31.12.2017

AKTİVLƏR
1 Uzunmüddətli aktivlər
10 Qeyri maddi aktivlər 301 824,00 301 824,00
11 Torpaq, tikili və avadanlıqlar 900 908,00 905 434,00

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 1 202 732,00 1 207 258,00
2 Qısamüddətli aktivlər
20 Ehtiyatlar 498 192,00 510 404,00
21 Qısamüddətli debitor borcları 18 606,00 41 922,00
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 1,00 1,00
24 Sair qısamüddətli aktivlər 334 474,00 299 842,00

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 851 273,00 852 169,00
CƏMİ AKTİVLƏR 2 054 005,00 2 059 427,00

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
3 KAPITAL
30 Ödənilmiş nominal (Nizamnamə) kapital 1 522 110,00 1 522 110,00
34 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 2 433,00 1 180,00

CƏMİ KAPİTAL 1 524 543,00 1 523 290,00
53 Qısamüddətli kreditor borcları 179 114,00 186 397,00
54 Sair qısamüddətli öhdəliklər 350 348,00 349 740,00

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 529 462,00 536 137,00
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 529 462,00 536 137,00

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 2 054 005,00 2 059 427,00

Bölümün
madənin

sayı

Qeyd -
lərə
isti -
nad 

31.12.2018 31.12.2017

60 Əsas əməliyyat gəlirləri 234 280,00 296 184,00
70 Satışın maya dəyəri (93 069,00) (86 328,00)

Ümumi mənfəət 141 211,00 209 856,00
72 İnzibati xərclər (139 958,00) (208 676,00)

Əməliyyat mənfəəti (zərəri) 1 253,00 1 180,00
Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər) 1 253,00 1 180,00

34 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1 253,00 1 180,00
İşçi heyyəti üzrə xərclər 106 348,00 117 086,00
Amortizasiya xərcləri 4 527,00 34 788,00

Cəmi əməliyyat xərcləri: 110 875,00 151 874,00

Qeyd
lərə
isti-
nad 

Ödənilmiş
Nizamnamə

kapitalı 

Emissiya
gəliri

Geri
alınmış
kapital

(səhmlər) 

Kapital ehtiyatları Bölüşdürül-
məmiş

mənfəət
(ödənilməmiş

zərər) 

Cəmi
yenidən

qiy mət lən -
dir mə üzrə

ehtiyat 

Məzənnə
fərqləri

üzrə ehti-
yat 

Qanun-
vericilik
üzrə ehti-

yat 

Nizam -
namə
üzrə

ehtiyyat 

Digər
ehtiyat-

lar 

1 yanvar 2017-ci il tarixinə qalıq 1 522 110,0 - - 1522110,0
1 yanvar 2017-ci il tarixinə düzəlişlərdən

sonra qalıq 1 522 110,0 - - - - - - - - 1522110,0

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1 180,0 1 180,0
Kapitalın maddələr arasında köçürülməsindən

əvvəl 31 dekabr 2017 ci il tarixə qalıq 1 522 110,0 - - - - - - - 1 180,00 1523290,0

31 dekabr 2017 tarixə qalıq 1 522 110,0 - - - - - - - 1 180,00 1523290,0
1 yanvar 2017 tarixə qalıq 1 522 110,0 - - - - - - - 1 180,0 1523290,0

1 yanvar 2018 tarixə düzəlişlərdən sonra
qalıq 1 522 110,0 - - - - - - - 1 180,0 1523290,0

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1 253,0 1 253,0
Kapitalın maddələr arasında köçürülməsindən

əvvəl 31 dekabr 2018 ci il tarixə qalıq 1522110,0 - - - - - - - 2 433,0 1524543,0

31 dekabr 2018 tarixə qalıq 1522110,0 - - - - - - - 2 433,0 1524543,0
2018 ci il tarixə kapitalda dəyişikliklərin cəmi - - - - - - - - 1 253,0 1 253,0

Qeydlərə
istinad 31.12.2018 31.12.2017

Əməliyyat fəaliyyətindən pul
vəsaitlərinin hərəkəti 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət və ya zərər 1 253,00 1 180,00
112 ** Əsas vəsaitlərin amortizasiyası 4 527,00 34 788,00

** silinmiş/xaricolmuş əsas vəsaitlərin
qalıq dəyəri 272 492,00 244 427,00

Dövriyyə kapitalının dəyişməsindən
əvvəl əməliyyat gəliri 278 272,00 280 395,00

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin xalis hərəkəti 278 272,00 280 395,00

111 Əsas vəsaitlərin alınması (581 863,00) -
digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və

uzunmüddətli borclar üzrə pul
vəsaitlərinin xaricolmaları  

317,00

digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və
uzunmüddətli borcların geri qaytarıl -

masından yaranan pul vəsaitlərinin daxi-
lolmaları 

615 659,00 (233 839,00)

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin xalis hərəkəti 34 113,00 (233 839,00)

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin
artması (azalması) 312 385,00 46 556,00

bank overdraftları çıxılmaqla pul
vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin

əvvəlinə olan məbləği 
(312 384,00) (46 555,00)

bank overdraftları çıxılmaqla pul
vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin

sonuna olan qalığı 
1,00 1,00

Qeyd 31.12.2018 31.12.217
60 Əsas əməliyyat gəliri 4159862,00 2820398,00
70 Satışın maya dəyəri (3516978,00) (2883463,00)

Ümumi mənfəət 642884,00 (63065,00) 
71 Kommersiya xərcləri (90667,00) -

72 İnzibati xərclər (446407,00) -
Əməliyyet mənfəəti (zərəri) 105810,00 (63605,00)

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər) 105810,00 (63065,00)
34 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 105810,00 (63065,00)

İstifadə edilmiş material ehtiyatları 299137,00 – 
İşçi heyəti üzrə xərclər 446407,00 –
Amortizasiya xərcləri 72516,00 –

Cəmi əməliyyat xərcləri 818060,00 -

Qeyd 31.12.2018 31.12.2017
AKTİVLƏR

11 Torpaq,tikili və avdanlıqlar 1066680,00        1162823,00
12 Daşınmaz əmlaka investisiyalar 2552864,00        2552864,00
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ  AKTİVLƏR 3619544,00       3715687,00
2  Qısamüddətli aktivlər
20 Ehtiyatlar 822360,00 937711,00
21 Qısamüddətli debitor borcları 364790,00 124126,00
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 32244,00 7083,00
24 Sair qısamüddətli aktivlər 16583,00 17630,00        
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 1235977,00 1086550,00 
CƏMİ AKTİVLƏR 4855521,00 4802237,00 
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
3 KAPİTAL
30 Ödənilmiş nominal (Nizamnamə) kapitalı 849238,00 849238,00
33 Kapital ehtiyatları 1371035,00 1434125,00
34 Bölüşdürülməmiş mənfəət(ödənilməmiş) 105810,00 (63065,00)   
CƏMİ KAPİTAL 2326083,00 2220298,00
ÖHDƏLİKLƏR
4 Uzunmüddətli öhdəliklər
52 Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə 341,00 -
53 Qısamüddətli kreditor borcları 2529097,00 2581939,00                                
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİÖHDƏLİKLƏR 2529438,00 2581939,00
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 2529438,00 2581939,00
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 4855521,00 4802237,00

01.01.2018-ci ilə qalıq 7083 manat Ölçü vahidi: manat

Uçot
siyasəti və

izahlı
qeydlərin

№si

Hesabat
dövrü
üzrə

Əvvəlki
dövr
üzrə

1 2 3 4
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin

hərəkəti
Malların satışından və xidmətlərin

göstərilməsindən daxilolmalar 13264513 7254360

Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi daxilolmalar 13264513 7254360
Mallar və xidmətlərə görə xaricolmalar 11847997 6176083

İşçilərin mükafatlandırılması ilə əlaqədar
ödənişlər 397640 333632

Digər vergilərə görə xaricolmalar 179165 58164
Digər ödənişlərə görə xaricolmalar 814550 738578

Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi xaricolmalar 13239352 7306457
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin 

artması (azalması) 32244 7083

İl ərzində pul vəsaitləri və onların
ekvivalentlərinin artması (azalması) 32244 7083

Bank overdraftları çıxmaqla pul vəsaitləri və
onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı 32244 7083

Qeyd
Ödənilmiş
nizamnam
ə kapitalı

Emissiy
a gəliri

Geri
alınmış
kapital

(səhmlər)

Kapital ehtiyatları Bölüşdürülmə
miş mənfəət

(ödənilməmiş
zərər)

Cəmi
yenidən

qiymətləndir
mə üzrə ehti-

yat

Məzənnə
fərqləri üzrə

ehtiyat

Qanun ve -
ri cilik üzrə

ehtiyat

Nizamnamə
üzrə ehtiyat

Digər
ehtiyatlar

01 yanvar 2017-ci il tarixə qalıq 849238.0 1352791.0 81309.0 2283338.0
01 yanvar 2017-ci il tarixinə düzəlişlərdən

sonra qalıq 849238.0 1352791.0 81309.0 2283338.0

Hesabat dövründə xalis mənfəət(zərər) ((63065,0)) ((63065,0))
Kapitalın maddələr arasında köçü rül mə sin -
dən əvvəl 31 dekabr 2017-ci il tarixə qalıq 849238.0 1352791.0 81309.0 ((63065,0)) 2220273.0

31 dekabr 2017 tarixə qalıq 849238.0 1352791.0 81309.0 ((63065,0)) 2220273.0
1 yanvar 2018 tarixə qalıq 849238.0 1352791.0 81309.0 ((63065,0)) 2220273.0

1 yanvar 2018 tarixə düzəlişdən sonra qalıq 849238.0 1371035.0 ((63065,0)) 2157208.0
Hesabat dövründə xalis mənfəət(zərər) 105810.0 105810.0

Kapitalın maddələr arasında köçürü l mə sin -
dən əvvəl 31 dekabr 2018-ci il tarixə qalıq 849238.0 1371035.0 63065.0 42745.0 2326083.0

Kapitalın maddələr arasında köçürmələr
31 dekabr 2018-ci il tarixə qalıq 849238.0 1371035.0 63065.0 42745.0 2326083.0

2018-ci il tarixə kapitalda dəyişikliklərin cəmi _______ 105810.0 105810.0
MÜSTƏQİL AUDİTORUN RƏYİ
“Cəlilabad-Broyler” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin

səhmdarlarına.
Rəy
Mən, “Cəlilabad-Broyler” Açıq Səhmdar Cəmiy yə -

ti nin (bundan sonra Cəmiyyət) 31 dekabr 2018-ci il ta ri -
xi nə maliyyə vəziyyəti, mənfəət və ya zərərlər və digər
məc mu gəlir, kapitalda dəyişikliklər və göstərilən ta rix -
də başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti he sa bat -
la rın dan, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prin sip lə ri -
nin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına
edi lən izahedici qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatları-
nın auditini aparmışam.

Hesab edirəm ki,əlavə edilmiş maliyyə hesabatları
Cə miyyətin 31 dekabr 2018-ci il tarixinə maliyyə və ziy -
yə ti ni, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə
ba şa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin haərkətini Beynəlxalq
Ma liyyə Hesabatlarına (MHBS) uyğun olaraq bütün
əhə miyyətli aspektlərdə düzgün əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar
Mən auditi Beynəlxalq Audit Stan dart la rı na (BAS)

uy gun aparmışam. Bu standartlar üzrə mənim mə su liy -
yət lə rim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə he sa bat la rı -
nın auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təs -
vir edilir. Mən Azərbaycan Respublikasının Qa nun ve ri -
ci li yinə əsasən maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan
etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Stan -
dart la rı Şurasının Peşəkar Mühasiblərin Etika Mə cəl lə -
si nin tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı deyilik
və mən digər etik öhdəliklərimi bu tələblərə uyğun ye ri -
nə yetirmişəm. Hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sü -
but ları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və Cə miy -
yətin idarə edilməsinə məsul şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq
Maliyyə Hesabatları Standartlarına(MHBS) uyğun
olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və

rəh bərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nə ti cə sin-
də əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının
ha zırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sis te -
mi nin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik Cə -
miy yətdən ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niy yə tin -
də olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib al ter -
na ti vi olmadığı halda, rəhbərlik Cəmiyyətin fasiləsiz fə -
aliy yət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə,
mü vafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər
haq qında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat
uço tunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edil mə -
si nə görə məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin İdarə edilməsinə cavabdeh olan
sə lahiyyətli şəxslər, Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının
təqdim etmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun
məsuliyyəti

Mənim məqsədim təqdim edilmiş maliyyə he sa bat -
la rında, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhə miy -
yət li təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə
et mək və rəyimin  də daxil olduğu auditor hesabatını
təq dim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək sə -
viyyəsidir, lakin o BAS-lara uyğun aparılmış auditin
əhə miyyətli təhrifləri hər bir halda aşkar edəcəyinə zə -
ma nət vermir. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nə ti cə -
sin də yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq,
isti fadəçilərin belə edilmiş maliyyə hesabatları əsasında
qə bul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı ol -
duğu halda əhəmiyyətli hesab edilir.

“RM Audit” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin direktoru-Audit partnyoru

R.Miriyev

Bakı,Azərbaycan Respublikası
07 may 2019-cu il



4ELANLARШЯНБЯ, 10 AVQUST 2019-cу il, №32 (1137)

2019-cu il  sentyabr ayının 10-da keçiriləcək  pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

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

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

Nizam namə
kapitalının

həcmi
(manat)

Bura xıl mış
səhm lərin

ümumi sayı
(ədəd)

Bir
səhmin
nominal
qiyməti
(manat)

Satışa çıxarılmış səhmlər            Satışa çı xa -
rılan səhm -
lərin no mi -
nal dəyəri
(manat)

Satışa çıxarılan
səhmlərin ilkin
hərrac (satış)

qiyməti
(manat)

İlkin satış qiy -
mətinin 10%-i
həcmində he -

sablanmış behin
məb ləği (manat)

sayı
(ədəd)

buraxılmış
səhm lərin ümu -
mi sayında %-lə

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

edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş  hüquqi və
fiziki  şəxslər iştirak edə bilərlər.  Sifarişlər  Azərbaycan Res pub -
li kasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Əmlak Xid mət -
ləri 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 mü əs -
sisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul hər rac la -
rında satışı üzrə hərrac komissiyasına   hərracın keçirilməsinə ən
geci 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olun ma lı dır:

-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 Ban -
kın da  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 ilin  sentyabr ayının 10-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. 

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

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

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

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

sənədin surəti;
Hesab nömrəsi:
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi, Kod 210005, VÖEN

1401555071, 
Müxbir hesab AZ85NABZ01360100000003003944,

SWİFT BİK CTREAZ22.
Vəsaiti alan:Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin  yanında

Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi,                                                                        
Hesab № AZ77CTRE00000000000002647902  VÖEN

2000325371. 
Büdcə təsnifatının kodu: 142191
Büdcə səviyyəsinin kodu: 7
Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, X.R.Ulutürk 20             
Tel: 193

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Masallı şəhəri üzrə: ünvan: Masallı şəhəri, Heydər Əliyev

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Tərtər şəhəri üzrə: ünvan: Heydər Əliyev prospekti 46, əlaqə

telefonu: (kod 2223), 6-24-54
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

06 avqust  2019-cu il tarixdə Bakı şəhəri  üzrə keçirilmiş hərracda satılmış istifadəsiz qeyri-yaşayış sahələrinin (obyektin) siyahısı

06 avqust  2019-cu il tarixdə Respublikanın digər şəhər və rayonları üzrə keçirilmiş hərracda satılmış kiçik dövlət müəssisələrinin (obyektin) siyahısı

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

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

Sıra
sayı Əmlakın adı Əmlakın yerləşdiyi ünvan Ölçü vahidi Miqdarı Əmlakın start (satış)

qiyməti                    10% beh                                

Xəzər rayonu
1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 4 34.5 3.45
2 "Dimo T2" markalı mobil telefon və elektrik qidalandırıcı Hərracların Təşkili üzrə Aukaion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 2 19 1.9

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

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

Səbail rayonu
1 Prosessor Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 2 500 50
2 Kompüter avadanlıqları Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 5 140 14
3 Skaner aparatı Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 50 5
4 "Mercedes Benz GL500" markalı  avtomobil (təmirə ehtiyacı var) Hərracların Təşkili üzrə Aukaion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 105000 10500
5 "Mercedes Benz C200" markalı avtomobil (təmirə ehtiyacı var) Hərracların Təşkili üzrə Aukaion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 64000 6400

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 2800 280

manatla

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi sa -
həsi (kv.m)

Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərracda yekun satış
qiyməti (manat)

Sərəncamın №-
si və tarixi

1 Qeyri-ya -
şayış sahəsi

Bakı şəhəri, Xətai rayonu,
Xudu Məmmədov küçəsi, 31

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı
Departamenti, Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 103.6 X 12500 12500 № 53

16.02.2018

2 Qeyri-ya -
şayış sahəsi

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu,
Zığ yolu 24 B

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Depar ta -
menti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil- Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 84.5 X 8500 8500 № 181

09.12.2016

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Ümumi sa həsi
(kv.m)

Özəlləşdirilən tor paq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış)
qiyməti (manat)

Hərracda yekun satış qiyməti
(manat)

Sərəncamın №-si
və tarixi

1 İkinci Şıxlı kənd Folklor
Evi               

Qazax rayonu, İkinci
Şıxlı kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Ağstafa
Regional Mədəniyyət İdarəsi 378.7 451.0 2 6000 6000 № 277 26.10.2018

2 9 saylı Səyyar Me xa -
nikləşdirilmiş Dəstəsi

Zaqatala rayonu,
Aşağı Tala kəndi İXMİM 4.0 6700.2 X 30000 30000 № 58 23.02.2018

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

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

İşçilərin
sayı

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

İlkin satış qiy -
məti (manat)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Əmlak kom-
pleksi

Masallı rayonu,
Qızılavar kəndi

İstehsal və Xidmət Müəs si -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 356.3 1516.2 x 30000 30000 x  10000 40000 4000

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

Özəlləşdirilən tor paq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-ya şa yış
sahəsi

Tərtər şəhəri, Heydər
Əliyev prospekti, 6B

Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti, Tərtər rayon
Mənzil İstehsalat Təmir-İstismar Sahəsi

1 mərtəbəli bi nanın
bir hissəsi 86.2 x 7500 x 7500 750 
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları sentyabr ayının 12-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir. 

(Ərizələr 14 avqust 2019-cu il - 11 sentyabr 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

ELANLAR
Sıra
№
si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra
hakimiyyəti, bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya
hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefo-
nu

Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan
torpaq sahəsi və satıcı ilə bağlanacaq
müqavilənin layihəsi ilə tanış olma

tarixi, vaxtı və ünvanı

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

icarəyə verilir

Satışda-normativ qiymət,
icarədə icarə haqqının
aşağı həddi (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 Salyan rayonu Salyan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
12 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 288.00 2040.00 Fərdi yaşayış evi II zona 809012002663

2 Salyan rayonu Salyan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
12 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 288.00 2040.00 Fərdi yaşayış evi II zona 809012002657

3 Salyan rayonu Qaraçala
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
12 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 181.70 700.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 809012002673 

4 Salyan rayonu Çuxanlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
12 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 2,47 ha İcarə 22.20 124.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 809012002480 

5 Neftçala rayonu Xol
Qarabucaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
12 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 9,0 ha İcarə 35.60 297.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000756 

6 Neftçala rayonu Xol
Qarabucaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
12 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 12,11 ha İcarə 48.00 400.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000753 

7 Neftçala rayonu Aşağı
Surra Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
12 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 3,7 ha İcarə 33.30 189.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 807012000716 

8 Neftçala rayonu Aşağı
Surra Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
12 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 5,3 ha İcarə 47.70 270.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 807012000717 

9 Ağdaş rayonu Ağdaş
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir

şəhəri, H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
12 sentyabr 2019-cu il ta ri xi nədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 3,0 ha İcarə 23.40 210.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 903012001205 

10 Ağdaş rayonu Qolqəti
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir

şəhəri, H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
12 sentyabr 2019-cu il tarixi nədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 173.56 1500.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 903012001049 

11 Ağdaş rayonu Qolqəti
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir

şəhəri, H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
12 sentyabr 2019-cu il tarixi nədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 144.64 1250.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 903012001235 

12 Göyçay rayonu
Qarabaqqal Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev

prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
12 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 3,2 ha İcarə 28.80 323.20 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 408012001204 

13 Goranboy rayonu Səfikürd
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev

prospekti 357 Tel: (020) 205 27 77
12 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 35 kv.m Satılır 2.16 175.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 509012001512 

14 Xaçmaz rayonu Nərəcan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 266.35 1500,00 150,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003240 

15 Xaçmaz rayonu Nərəcan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 266.35 1500,00 150,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003225 

16 Xaçmaz rayonu Palçıqoba
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1100 kv.m

Satılır 244.17 1837,00 184,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003261 

17 Xaçmaz rayonu Palçıqoba
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1069 kv.m

Satılır 237.29 1785,00 179,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003259 

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
127 kv.m

Satılır 28.19 206,00 21,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003345 

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003298 

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003328 

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003296 

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003300 

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003304 

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003307 

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003312 

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003310 

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
260 kv.m

Satılır 57.71 421,00 43,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003302 

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 133.18 972,00 98,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003309 

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
640 kv.m

Satılır 142.06 1037,00 104,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003303 

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 221.98 1620,00 162,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003337 

31 Qusar rayonu Quxuroba
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 2,0 ha İcarə 21.36 400,00 40,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 301012002228 

32 Qusar rayonu Xuray
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 101.33 880,00 88,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 301012077333 

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 63.33 1105,00 111,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 301012077346 

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 151.98 1500,00 150,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 301012001334 

35 Şabran rayonu Ağalıq
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
200 kv.m

Satılır 20.10 1100,00 110,00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 304012001112 

36 Ağcabədi rayonu Kəhrizli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

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

Beyləqan ərazi şöbəsi 10,0 ha İcarə 122.40 820.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 608012000974 

37 Ağcabədi rayonu Kəhrizli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

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

Beyləqan ərazi şöbəsi 14,0 ha İcarə 171.36 1148.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 608012000978 

38 Ağcabədi rayonu Kəhrizli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

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

Beyləqan ərazi şöbəsi 3,18 ha İcarə 38.92 260.76 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 608012000977 

39 Ağcabədi rayonu Hindarx
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

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

Beyləqan ərazi şöbəsi 7,0 ha İcarə 85.68 560.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 608012000947 

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

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

Beyləqan ərazi şöbəsi
6000 kv.m

İcarə 240.00 360.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 607012000836 

41 Masallı rayonu Ərkivan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri,

H.Əliyev prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 
12 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 5,0 ha İcarə 7.50 515,00 51,50 Kənd təsərrüfatı III qrup bonitet balı 50
kolluq 805012000750 

42 Şəki rayonu İnçə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
12 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 1,0 ha İcarə 10.80 52.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 404012003597 

43 Şəki rayonu Kiş
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
12 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 1,8 ha İcarə 4.00 54.90 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı şərti yararsız 404012004409 

44 Qax rayonu Qaxbaş
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
12 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 337.59 2110.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001744 

45 Qax rayonu Qaxbaş
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
12 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 405.10 1080.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001742 

46 Zaqatala rayonu Aşağı
Çardaxlar Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
12 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 234.73 900.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 402012002231 

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 237.66 924.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 406012000996 

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
900 kv.m

Satılır 356.49 1386.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 406012000997 

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 180.00 1648.00 Fərdi yaşayış evi II zona 405012002133 

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
700 kv.m

Satılır 300.72 518.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012001308 

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 515.52 842.04 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012002150 

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 515.52 842.04 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012002151 

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 515.52 842.04 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012002152 

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 515.52 842.04 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012002153 

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 515.52 842.04 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012002158 

56 İsmayıllı rayonu
Aşıqbayramlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 101.40 2165.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 407012001393 

57 İsmayıllı rayonu
Aşıqbayramlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 101.40 2165.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 407012001394 

58 İsmayıllı rayonu
Aşıqbayramlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 101.40 2165.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 407012001395 

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
1080 kv.m

Satılır 109.51 2496.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 407012001379



6ШЯНБЯ, 10 AVQUST 2019-cу il, №32 (1137)

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

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

ELANLAR
№ Müəssisə və

obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

Əmək kollektivinə güzəştli şərt lər lə
satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümu mi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Ulacalı kənd
Mədəniyyət Evi

Sabirabad rayonu,
Ulacalı kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi 347.7 4142.4 x 7500 x 6000 13500 1350

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

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

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

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

1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Sabirabad şəhərində müvafiq yerli hərrac

komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.
Sabirabad şəhəri üzrə: 
ünvan: Sabirabad şəhəri, İlham İsgəndərov küçəsi 9, əlaqə

telefonu: (kod 02123) 5-63-52
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Lənkəran şəhəri üzrə: ünvan: Lənkəran şəhəri, Qala Xiyabani

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Goranboy şəhəri üzrə: ünvan: Goranboy şəhəri, İlham

İsmayılov küçəsi 31, əlaqə telefonu: (kod 02224) 5-21-67
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Göygöl şəhərində müvafiq yerli hərrac

komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.
Göygöl şəhəri üzrə: ünvan: Göygöl şəhəri, Azad Kazımov

küçəsi, 1 (Göygöl İcra Hakimiyyətinin binası), əlaqə telefonu: (kod

02220) 5-36-05
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

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

əlaqə telefonu: (kod 022336) 6-45-62
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq

yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Beyləqan şəhəri üzrə: ünvan: Beyləqan şəhəri, S.İmrəliyev

küçəsi, 95 əlaqə telefonu: (kod 02122) 5-16-24
Yardımlı şəhəri üzrə: ünvan: Yardımlı şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 96 , əlaqə telefonu: (kod 02520) 6-26-68

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

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

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

Xaçmaz şəhəri üzrə: ünvan: Xaçmaz şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə
küçəsi, 7 əlaqə telefonu: (kod 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Ağstafa şəhəri üzrə: ünvan: Ağstafa şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 57 əlaqə telefonu: (kod 02222) 5-26-10, 055-665-13-11
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Sabirabad şəhəri üzrə: ünvan: Sabirabad şəhəri, İlham

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

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

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

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

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

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

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

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

10 sentyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Sabirabad şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

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

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

İşçilərin
sayı

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

Əmək kollektivinə güzəştli şərt lər lə
satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Tatoba kənd
Sənətkarlıq klubu

Lənkəran rayonu,
Tatoba kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsi 37.5 1170.0 3 1000 x 2500 3500 350 

2 Moloja kənd
Sənətkarlıq klubu

Lənkəran rayonu,
Moloja kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsi x x 3 250 x x 250 25

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

Özəlləşdirilən tor paq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış)
qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış)
qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşa yış
binası

Goranboy rayonu,
Qarquçaq kəndi

İstehsal və Xidmət Müəs si sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 

1 mərtəbəli ayrı
tikili 54.9 206.2 450 850 1300 130

№ Müəssisə və obyektin
adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın

adı
Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə
satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Göygöl Kardiorevma -
toloji Sanatoriyası

Göygöl şəhəri,
Hümmel küçəsi, 42

Azərbaycan Respubli ka sı
Səhiyyə Nazirliyi 1117.9 3242.0 25 232500 x 17500 250000 25000 

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

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

İşçilərin
sayı

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

Əmək kollektivinə güzəştli şərtlər l ə
satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 "İstisu" meh -
manxanası

Yevlax şəhəri, S.C.Pi şə -
vəri küçəsi, 14B

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

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

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

İşçilərin
sayı

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

Əmək kollektivinə güzəştli şərt -
lər lə satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Yuxarı Aran qə sə -
bə Mədəniyyət evi

Beyləqan rayonu,
Yuxarı Aran qəsəbəsi

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

2 Milabad qəsəbə
Mədəniyyət evi

Beyləqan rayonu,
Milabad qəsəbəsi

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

3 Bürzünbül kənd
klubu

Yardımlı rayonu,
Bürzünbül kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 26.2 56.0 x 250 x  250 500 50 

4 Bərcan kənd klubu Yardımlı rayonu,
Bərcan kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 65.9 392.9 x 500 x  500 1000 100

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

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

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Bərgüşad kənd
Mədəniyyət evi

Ucar rayonu,
Bərgüşad kəndi

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

2 Alıcqışlaq kənd
klubu

Xaçmaz rayonu,
Alıcqışlaq kəndi

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

3 Mollaburhan
kənd klubu

Xaçmaz rayonu,
Mollaburhan kəndi

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

4 Uğur kənd
klubu

Qusar rayonu, Uğur
kəndi

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

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış) qiyməti
(manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış)
qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Mal fermasının yarım-
çıq tikilisi

Ağstafa rayonu,
Köçəsgər kəndi

İstehsal və Xidmət Müəs sisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 4829.0 2500 10000 12500 1250

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

Özəlləşdirilən tor paq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-ya şa yış
sahəsi

Sabirabad şəhəri, İ.İs -
gəndərov küçəsi, 51

“Azərmənzilkomplektlayihətəmir” İxtisaslaşdırılmış Çoxsahəli
Birliyi, Sabirabad rayon Mənzil İstismar Sahəsi

1 mərtəbəli binanın
bir hissəsi 44.0 x 3500 x 3500 350
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10 sentyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

ELANLAR

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

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

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

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

Ağdaş şəhəri üzrə: ünvan: Ağdaş şəhəri, Heydər Əliyev
Xıyabanı küçəsi, 1, əlaqə telefonu: (kod 02023) 5-22-99

İsmayıllı şəhəri üzrə: ünvan: İsmayıllı şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti 46, əlaqə telefonu: (kod 02028) 5-64-64
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında

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

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

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

telefonu: (kod 02124) 6-35-31, 6-40-29
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Gəncə şəhəri üzrə: ünvan: Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,

Zərifə Əliyeva küçəsi, 3 əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76
Masallı şəhəri üzrə: ünvan: Masallı şəhəri, Talışxanov

küçəsi, 32A, əlaqə telefonu: (kod 022521) 5-32-00
Goranboy şəhəri üzrə: ünvan: Goranboy şəhəri, İlham

İsmayılov küçəsi 31, əlaqə telefonu: (kod 02224) 5-21-67

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

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

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

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

0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına
ödənilməlidir).

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

Abşeron rayonu üzrə: ünvan: Abşeron rayonu, Xırdalan
şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi, 315 əlaqə telefonu: 349-21-83

Sumqayıt şəhəri üzrə: ünvan: Sumqayıt şəhəri, 18-ci
məhəllə, bina 4/12, əlaqə telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-
80

Gəncə şəhəri üzrə: ünvan: Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,

Zərifə Əliyeva küçəsi, 3 əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76
Saatlı şəhəri üzrə: ünvan: Saatlı şəhəri, Heydər Əliyev

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

Əliyev prospekti, 26/11, əlaqə telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-
39-00

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

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

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

Sabirabad şəhəri üzrə: ünvan: Sabirabad şəhəri, İlham
İsgəndərov küçəsi 9, əlaqə telefonu: (kod 02123) 5-63-52

Şəki şəhəri üzrə: ünvan: Şəki şəhəri, Heydər Əliyev
prospekti, 9A, əlaqə telefonu: (kod 02424) 4-26-10, 4-40-36

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

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

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

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Kərpic istehsal
edən sahə

Ağdaş rayonu, Aşağı
Nemətabad kəndi

İstehsal və Xidmət Müəs si sə lərinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 45.0 16789.0 x 2500 x  35000 37500 3750 

2 Tircan kənd Ya -
radıcılıq klubu

İsmayıllı rayonu,
Tircan kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 523.4 1635.0 1 40000 x  4000 44000 4400

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

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

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
2019/2020-ci tədris ilində aşağıdakı ixtisaslar üzrə ödənişli əsaslarla təkrar ali təhsil aımaq üçün sənəd qəbulu həyata keçirir

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 58 saylı mağaza İmişli rayonu, Bəhrəmtəpə
qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keç -
miş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 140.8 161.5 x 4500 x 500 5000 500 

2 Xırda Topdan
Satış Müəssisəsi

İmişli rayonu, Yalavac kəndi,
İmişli-Cəfərli yolunun kənarı

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keç -
miş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 281.9 5580.0 x 10000 x  15000 25000 2500 

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

Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümu mi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 138 saylı mağaza Gəncə şəhəri, Y.Məmmədəliyev
küçəsi, 65

İstehsal və Xidmət Müəssi sə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 179.1 x x 12500 x  x 12500 1250 

2 "Çinar" soyuducular
zavodunun Şəmkir filialı Şəmkir rayonu, Keçili kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 2095.1 27150.0 x 65000 x  85000 150000 15000 

3 İki mərtəbəli istehsal sexi Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Z.Əli -
yeva küçəsi, 2-ci döngə, bina 10

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1160.8 x 1 156250 x  x 156250 15625 

4 Kənd Məhsulları İstehsalı və
Emalı üzrə yardımçı təsərrüfat Masallı rayonu, Xıl kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 986.1 26173.7 x 25000 x  50000 75000 7500 

5 Qovlar tikiş fabrikinin
Goranboy sahəsi Goranboy rayonu, Şəfikürd kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 660.2 3008.0 x 12500 x  7500 20000 2000 

6 Qeyri-yaşayış binası Goranboy rayonu, Dəliməm mədli
şəhəri, T.Əkbəri küçəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 199.5 244.6 x 2500 x  1000 3500 350 

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

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

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 "Laçın" restoranı Sumqayıt şəhəri, Bağlar massivi,
Dəniz kənarı, Sahil küçəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 442.5 2440.0 1 80000 x  125000 205000 20500 

2 Beton və məhlul
istehsal edən sahə

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

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 382.9 3700.0 x 22500 x  25000 47500 4750 

3 Yardımçı təsərrüfat Saatlı rayonu, Heydərəbad kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 174.2 34875.5 x 12500 x  35000 47500 4750 

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

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 147.3 3650.0 2 7500 x  18250 25750 2575 

5 Şərab sexi Ucar rayonu, Müsüslü kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 361.9 33000.0 x 5000 x  50000 55000 5500 

6 7/9 saylı mağaza İmişli şəhəri, Xiyabani küçəsi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 119.3 783.0 x 6750 x  4000 10750 1075 

7 Qoxmuq istirahət
zonası Şəki rayonu, Qoxmuq kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 317.4 2867.0 x 17500 x  7500 25000 2500 

8 22 saylı mağaza Neftçala şəhəri, Şəhriyar küçəsi,
7A

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 266.7 x x 6750 x x 6750 675 

9 53 saylı mağaza Sabirabad rayonu, Qalaqayın
kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 178.5 207.5 x 2500 x  500 3000 300

a 050401 Dünya iqtisadiyyatı a050510 Ekologiya
a050403 Maliyyə a050411 Kommersiya
a 050404 İqtisadiyyat a050644 İstehlak mallarının ekspertizası 
a 050402 Mühasibat uçotu və audit və marketinqi
a 050406 Statistika a050642 Qida məhsullarının mühəndisliyi
a050407 Menecment a050321 Dizayn
a050410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi a050643 Çoxişlənən malların texnologiyası
a050655 İnformasiya texnologiyaları mühəndilsiyi
a050656 Sistem mühəndisliyi a050625 Texnoloji maşın vəavadanlıqlar 
a050409 Biznesin idarə edilməsi mühəndisliyi
a050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması a050647 Metrologiya, standartlarşdırma və
a050408 Marketinq sertifikasiya mühəndisliyi

Təkrar ali təhsilə qəbul ancaq elektron qaydada
http://www.kabinet.unec.edu.az internet linki
vasitəsilə həyata keçirilir. Qeyd olunan ixtisaslara
qəbul  olmaq istəyənlər tələb olunan sənədləri
elektron qaydada təqdim edir və müvafiq tələblərə
cavab verdikləri halda təkrar ali təhsil almaq
hüququnu qazanırlar.

Sənədlərin qəbulu 2019-cu il avqust ayının 1-dək
aparılacaq.

Təkrar ali təhsil almaq istiyənlər aşağıdakı
sənədləri elektron formada təqdim etməlidirlər:

- Rektorun adına ərizə;
- Ali təhsil haqqında sənədin (diplomun) notarial

qaydada təsdiqlənmiş surəti (diploma əlavə ilə birlikdə)

-  3x4 sm ölçüdə fotoşəkil
- Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti.

QEYD: 1993-cü ildən sonra xarici ölkələrdə ali
təhsil almış şəxslər yalnız diplomları mövcud

qaydada Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
tərəfindən tanındıqdan sonra universitetdə təkrar ali
təhsil ala bilərlər. 

Ünvan: İstiqlaliyyət küçəsi 6, otaq 107
Tel: (012) 492-65-64

UNEC-in Zaqatala filialı üzrə
a050403 Maliyyə a050655 İnformasiya  texnologiyaları
a050404 İqtisadiyyat a050409 Biznesin idarə edilməsi
a050402 Mühasibat uçotu və audit a050408 Marketinq
a050407 Menecment a050810 Turizm və otelçilik
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8ELANLAR

DüZəlİş

“Xırdalan Texservis”
Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin 

Səhmdarlarının
ümumi yığıncağının
keçiriləcək tarixi 03
2019-cu il tarixi ilə

əvəz edilsin.

“Bakı Dəzgahqayırma” ASC “Bakı Kondisioneri” ASC “Bakı Elektroavtomat” ASC

“H.Z. Tağıyev adına
Toxucutikişsənaye Kombinatı” ASC

“Bakı Avtomobil Sənaye” ASC

“Bakı Elektriktökmə” ASC

“Bakı Məişət 
Maşınları” ASC

Qurban Bayramınız
mübarək!

Azərbaycan xalqını Qurban Bayramı
münasibətilə təbrik edirik!Xalqımızı Qurban

Bayramı
münasibətilə
təbrik edirik!

Xalqımızı Qurban
Bayramı münasibətilə

təbrik edirik!

Qurban Bayramınızı
təbrik edirik!

Allah
Etdiyiniz

qurbanları
qəbul etsin!

Azərbaycan
xalqını Qurban

Bayramı
münasibətilə
təbrik edirik!
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