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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində
daha bir yenilik:  artıq vətəndaşların
müraciət  və qəbulları birbaşa canlı
bağlantı ilə aparılacaq 4

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları sentyabr
ayının 26-da saat 15:00-da keçiriləcəkdir.2

İstismarına icazə verilən binalardakı
mənzillərin rəsmi qeydiyyata alınması sürətli
formada aparılır:
“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib
ol” kampaniyası Yasamal rayonunda keçirilir

Prezident İlham Əliyevin sosial-iqtisadi stra te -
gi ya sı əsasında reallaşan dövlət proqramları regi -
on ların simasını olduqca dəyişib. 2003-cü ildə
Azər baycanda keçirilən prezident seçkiləri ərə fə -
sin də xalqa müraciət edərək &quot;əgər Azər bay -
can xalqı mənə etimad göstərərsə, ilk növbədə
regionların problemləri ilə məşğul olacağam”
vədini verən və sözünün arxasında duran cənab
İlham Əliyevin bu müddət ərzində Prezident kimi
regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı gördüyü
işlər bölgələrin simasını büsbütün dəyişib.

Bölgələrin hərtərəfli inkişafı sahəsində 2004-cü
ildən başlanılmış məqsədyönlü siyasətin və əvvəlki
dövlət proqramlarının məntiqi davamı olan III
Döv lət Proqramı ölkənin ardıcıl və dayanıqlı iq ti -
sa di inkişafının təmin olunmasına, regionların
uğur lu inkişafına əhəmiyyətli töhfəsini verdi. Sö -
zün əsl mənasında, regionların simasını köklü su -
rət də dəyişdi. Regionların indiki vəziyyəti 16 il
bun dan əvvəlki vəziyyətindən, həqiqətən, fun da -
men tal dərəcədə fərqlənir.

Bütün bunlar təsdiq edir ki, Prezident İlham
Əli yev regionların sosial-iqtisadi inkişafını xüsusi
diq qət mərkəzində saxlayır. Prezidentin mütəmadi
ola raq bölgələrə səfərləri, verdiyi tapşırıqların ic ra -
sı ilə yerində maraqlanması, tövsiyə və göstərişləri,
yerlərdə vətəndaşlarla səmimi görüşləri də bunun
əyani sübutudur.

Dövlət başçısı tərəfindən həyata keçirilən si ya -
sə tin əsas məqsədi paytaxt Bakı ilə yanaşı böl gə lə -
rin də hərtərəfli inkişafının təmin edilməsidir. Bu -
nun nəticəsidir ki, bölgələr tarazlı şəkildə inkişaf
edir, yeni-yeni infrastrukturlar qurulur, asfalt yollar
çəkilir, körpülər tikilir, ucqar kəndlər qazlaşdırılır,

infrastruktur daha da yaxşılaşdırılır. Demək olar ki,
kənd yerlərində mövcud olan köhnə yolların böyük
hissəsi təmir olunub və yüksək standartlar
səviyyəsinə qaldırılıb. Bütün bunlar da həm
əhalinin rifahının yaxşılaşmasına, həm də iqtisadiy-
yatın dinamik inkişafına çox müsbət təsir göstərir.

Eləcə də regionlarda yeni müəssisələr - sənaye
məhəllə parkları, zavod-fabriklər, aqroparklar
yaradılır ki, bu da insanların işlə təminatında vacib
rol oynayır. Təbii ki, bu amil əhalinin sosial rifah
halının daha da yüksəlməsi ilə müşayiət olunur.
Hazırda bu proses davam etməkdədir. Bir zaman-
lar iş dalınca paytaxta üz tutanlar indi rayona,
kəndə geri qayıdırlar. Çünki yeni müəssisələrin
sayı artdıqca iş yerləri də artır və işçi qüvvəsinə
tələbat yaranır.

Ölkədə sosial həyatın daha da yaxşılaşmasında,
bölgələrin simasının əhəmiyyətli dərəcədə də yişə -
rək yeni proqressiv çalarlar almasında aparılan sis -
tem li dövlət siyasətinin mühüm rolu var. İstehsal
mü əs sisələrinin fəaliyyətinin bərpası və yeni sə -
naye obyektlərinin istifadəsi, o cümlədən böl gə lə -
rin yerli və ənənəvi istehsal gücündən yarar lan -
maq, regionların inkişafı üçün zəruri infrastruktu-
run yaradılması, sahibkarların fəaliyyətinin daha
da stimullaşdırılması istiqamətində atılan addımlar,
in vestorların regionlara cəlb olunması üçün əl ve -
riş li şəraitin olması və digər kompleks tədbirlərin
gö rülməsi bu gün bölgələrin inkişafını daha da
sürətləndirib.

İyulun 31-də Prezident İlham Əliyevin sədrliyi
ilə keçirilən sosial-iqtisadi sahəyə aid müşavirədə
dövlət başçısı bu məsələyə toxunarkən vurğulayıb
ki, artıq ölkədə qazlaşdırmanın səviyyəsi 96 faizə

yaxınlaşır. Nadir ölkələrdə bu qədər qazlaşdırma
aparılır. Elektrik enerjisi ilə bağlı böyük generasiya
gücləri yaradılıb və Azərbaycan bu baxımdan yenə
də ön sıralardadır. Həm elektrik enerjisi ilə
təchizat, qazlaşdırma, içməli su sahələrində, həm
də suvarma layihələrinin icrası istiqamətində bir
çox işlər görülüb və gözəl nəticələr var: &quot;Biz
öz enerji təhlükəsizliyimizi təmin edə bilmişik. Bu
il mövcud stansiyalarda aparılan yenidənqurma
işləri nəticəsində əlavə generasiya gücü əldə edi lə -
cək. Bütün bölgələrimizdə içməli su layihələri icra
edi lir və bu il də bir neçə şəhərin içməli su prob le -
mi həll olunacaq. Buna da çox böyük diqqət gös tə -
ri lir. Hər il təxminən 100 min hektar torpağın suva-
rılması ya yaxşılaşır, ya da suvarılmayan torpaqlara
su çəkilir. Bu da çox önəmli məsələdir və bu
məsələ ilə bağlı əlavə addımlar atılacaq”.

Onu da əlavə edək ki, dövlət başçısının tapşırı-
ğına uyğun olaraq regionlarda iş yerlərinin açıl ma -
sı və məşğulluğun təmin olunması istiqamətində
kənd təsərrüfatı üçün də vacib olan aqroparkların
və iri fermer təsərrüfatlarının yaradılması isti qa mə -
tin də ciddi işlər aparılır. Regionlarda 51 aqroparkın
yaradılması istiqamətində ciddi addımlar atılıb. 

Artıq nəticələr də var. 22 aqropark faktiki fə a -
liy yətdədir, bu ilin sonuna qədər 11 aqroparkın fəa -
liy yətə başlaması gözlənilir. Bu layihələrin icrası
nə ticəsində ölkə iqtisadiyyatına 2,4 milyard manat
əla və investisiya qoyulacaq. Eyni zamanda, bu la -
yi hə lərin icrası nəticəsində 4 mindən çox yeni iş
yeri açılacaq.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair döv -
lət proqramlarının əsas məqsədlərindən biri də
məhz sosial sahədə layihələrin həyata keçirilməsi

idi. Bu sahədə də böyük həcmdə işlər görülüb. Be -
lə ki, regionlarda 3 mindən çox məktəb yenidən ti -
ki lib və ya əsaslı şəkildə təmir olunub. İki ildir ar -
tıq yeni yanaşma da mövcuddur - modul tipli mək -
təb lə rin tikintisinə də başlanılıb. Bununla yanaşı,
yeni xəstəxanalar, idman komplekslərinin inşası da
davam etdirilir.

Göründüyü kimi, regionların inkişafını özündə
ehtiva edən dövlət proqramlarının vaxtında və yük -
sək səviyyədə icra olunması Azərbaycanın ümumi
iq tisadi gücünü artırmaqla yanaşı, istehsal mü əs si -
sə lərinin fəaliyyətinin bərpasına, yeni istehsal mü -
əs sisələrinin yaradılmasına, regionların inkişafı
üçün zəruri infrastrukturun qurulmasına, aqrar sek -
tor da islahatların sürətləndirilməsinə yol açıb.

Hazırda regionların sosial-iqtisadi inkişafına
dair IV dövlət proqramının icrası uğurla davam et -
di rilir. Prezident İlham Əliyev keçirdiyi son mü şa -
vi rədə bu sənədi çox genişmiqyaslı proqram ad lan -
dırıb: &quot;Bu ilin əvvəlində regionların sosial-
iqtisadi inkişafı üzrə IV dövlət proqramı qəbul edi-
lib. Bu, çox genişmiqyaslı proqramdır. Bax ma ya -
raq ki, son illərdə infrastruktur layihələri ilə bağlı
bir çox işlər görülmüşdür, bu günə qədər həllini
tap mayan məsələlər də bu proqramın icrası nəti cə -
sində öz həllini tapacaq”.

Nəzərdə tutulan sosial infrastruktur layihələrinə
gəlincə isə, Prezident vurğulayıb ki, bu il onlarla
məktəb tikiləcək, 10 şəhərdə mərkəzi xəstəxana
yenidən qurulacaq, yaxud da əsaslı təmir olunub
istifadəyə veriləcək. Olimpiya idman kompleksləri
inşa olunacaq. Digər sosial infrastruktur layi hə lə ri -
nin icrası ilə bağlı da konkret proqramlar, planlar
var və bütün bunlar Dövlət İnvestisiya Proq ra mın -

da öz əksini tapır.
İlkin hesablamalara görə, &quot;Azərbaycan

Res publikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrası
üçün ən azı 17 milyard manatdan çox vəsait nə zər -
də tutulur. Dövlət tərəfindən təxminən 13 milyard
manata yaxın capital qoyuluşu gözlənilir

IV dövlət proqramında kənd təsərrüfatı və sə -
na ye istehsalı xüsusi yer tutur. Çünki həyata ke çi ri -
lən infrastruktur layihələrinin böyük hissəsi başa
çat dığı üçün iqtisadiyyatın real sektoru, kənd tə sər -
rü fatı, sənaye potensialının gücləndirilməsi əsas
mə sə lələrdən biridir.

Bir sözlə, uğurla icra edilən dövlət proqramları
ölkəmizin inkişafında mühüm rola malik olmaqla
yanaşı, vətəndaşlarımızın sosial rifahının yük sə li şin -
də də əsaslı yer tutur. Həyata keçirilən dövlət si ya -
sətinin əsasını Azərbaycanın, o cümlədən onun böl -
gə lərinin daha gözəl, daha qüdrətli, insanların isə
daha xoşbəxt və firavan yaşamasına xidmət təşkil
edir. Hər kəsə bəllidir ki, həyata keçirilən döv lət
proqramları regionlarda sahibkarlıq fə aliy yə tinin
genişlənməsində, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin
yaranmasında, irimiqyaslı infrastruktur layihələrinin
həyata keçirilməsində, kommunal xid mətlərin
səviyyəsinin yüksəldilməsində, əha li nin rifah halının
daha da yaxşılaşdırılmasında və yox sulluq
səviyyəsinin aşağı düşməsində müstəsna rol oynayır.

Əminliklə deyə bilərik ki, ötən il olduğu kimi,
bu il də Azərbaycanın hər bir şəhərində, ra yo nun -
da, qəsəbə və kəndində quruculuq-abadlıq işləri
da vam edəcək. Yeni qəbul olunan dövlət proqramı-
na uyğun olaraq regionların inkişafı istiqamətində
mü hüm işlər görüləcək.
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi ənənəsinə
sadiq qalaraq daha bir yeniliyə imza atıb. Belə ki, artıq
vətəndaş müraciətləri və qəbullar, komitənin regional
qurumlarına nəzarət birbaşa canlı bağlantı ilə də
aparılacaq.Komitə tərəfindən 23 avqust tarixində
təqdimatı keçirilən yeni layihə vasitəsilə vətəndaşlarla
birbaşa olaraq onlayn şəkildə qəbullar təşkil edilib və
onları maraqlandıran bütün suallar canlı şəkildə
cavablandırılıb.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin sədr müavini Rafiq Cəlilov
bildirib ki, komitəinnovativ üsullar ilə fəaliyyətini
müasir formada təşkil edir. Sədr müavini qeyd edib ki,
yeni layihənin tətbiqində məqsəd vətəndaş sorğuları-
nın daha operativ cavablandırılması, məmnunluq
səviyyəsinin yüksəldilməsi, ocümlədən idarəetmədə
nəzarət tədbirlərinin genişləndirilməsi, fəaliyyətdə
effektivliyin artırılmasıdır.

Təqdimat zamanı Lənkəran və Qəbələ ərazi
dairələrindənolan vətəndaşların komitəyə gəlmədən
virtual olaraq müraciətləri dinlənilmişdir. Komitənin
rəhbərliyi tərəfindən vətəndaşların müraciətləri
operativ cavablandırılmış və həlli ilə bağlı yerli
qurumlara tapşırıqlar verilmişdir. Bu da vətəndaşların
müvafiq bölgədən komitəyə gəlməsi, uzaq məsafə qət
etməsi kimi məsələlərin aradan qaldırılmasına imkan
verməklə, onların məmnunluğuna səbəb olmuşdur.  

Gələcəkdə vətəndaşların xüsusi proqram vasitəsilə
birbaşa komitənin rəhbər işçilərinə bilavasitə müraciət
etmələri təmin olunacaqdır.   

Layihənin digər unikallığı Komitə ilə regional
qurumların fəaliyyətlərinə canlı bağlanmaqla nəzarət
etmək, virtual konfranslarıkeçirmək, baş verən

hadisələrə tez bir zamanda reaksiya verməkdir. Həmin
gün komitənin ərazi şöbələri ilə virtual iclas təşkil
olunubdur. Mövcud vəziyyətlə bağlı operativ məlumat
əldə edilib. Qeyd edilməlidir ki, bu layihə vasitəsilə
dövlət əmlakından və torpaqlardan istifadə vəziyyəti
öyrənilir və qanunvericiliyin pozulması hallarının
operativ həll edilməsi təmin edilir. Görülən işlərlə
bağlı komitənin regional ofislərində hazırlanan
hesabatlar elektron qaydada göndəriləcək, nəticələr
barədə müzakirələr canlı bağlantı ilə virtual iclas for-
masında aparılacaqdır. Bununla da yeni layihə görülən
işlərdə çevikliyi artırmaqla, işçilərin ezamiyyə
xərclərinin azaldılmasına və xərclərə qənaət
edilməsinə imkan verəcəkdir.    

Məlumat üçün bildirək ki, virtual vətəndaş qə bul -
la rının keçiriləcəyi yer və  tarix, o cümlədən və tən daş -
la rı qəbul edəcək şəxslərin siyahısı Komitənin rəsmi
say tında (emdk.gov.az) “Vətəndaşlar üçün” böl mə -
sinin “Qəbul qrafiki” altbölməsindəyerləşdiriləcək.

Qeyd edilməlidir ki, komitə tərəfindən hayata
keçirilən innovativ tədbirlər bununla kifayətlənmir. 

Belə ki, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi sa hə sin -
də - “Özəlləşdirmə” portalının (“privatization.az”) is ti -
fadəyə verilməsi, “Elektron hərrac”ların keçirilməsi və
istənilən vətəndaşın elektron imzadan istifadə edərək
onlayn hərraca qatılmaq imkanı əldə etməsi, bu sahədə
məmur vətandaş ünsiyyətini minimuma endirməklə,
şəffa özəlləşdirmə imkanları yaradılmışdır.Artıq porta-
la baxış sayı 2,5 milyonu keçmişdir. 

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahəsində -  ölkədə
ilk dəfə daşınmaz əmlakla bağlı çıxarışların tam olaraq
Elektron çıxarışa keçilməsi təmin edilmişdir. Artıq 55
minə yaxın “Elektron çıxarış”sahibi var. Eyni

zamanda, dövlət rüsumu və xidmət haqqı barədə
əvvəlcədən məlumat əldə etmək məqsədilə “Əmlakın
qeydiyyatı kalkulyatoru” xidməti, vətəndaş
məmnuniyyətinin ölçülməsi məqsədi ilə "Əks zəng"
sistemi, təqdim edilmiş sənədlərin icra vəziyyəti ilə
bağlı isə SMS-bildiriş xidməti  fəaliyyət göstərir.
Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı vətəndaş
rahatlığını təmin edən“Əmlakını qeydiyyata al və
mülkiyyətinə sahib ol”  kampaniyaları mütəmadi
olaraq vətəndaşların birbaşa ünvanlarında davam
etdirilir. Bu xidmətlərdən 250 mindən çox vətəndaş

faydalanmışdır. 
Daşınmaz əmlakın kadastrı sahəsində - bütün ölkə

ərazisində daşınmaz əmlakın kadastr uçotunun apa -
rılması və əldə olunan məlumatların rəqəmsal kadastr
xəritəsinə köçürülməsi prosesi müvəffəqiyyətlə
davam etdirilir. Artıq respublikanın 6 şəhəri və 40 ra -
yo nu  üzrə torpaqların elektron kadastr  uçotu işləri ye -
kun laşmışdır. 2020-ci ildə bütün ölkə üzrə Torpaqların
Elek tron Kadastr İnformasiya Sisteminin (TEKUİS)
tam başa çatdırılması nəzərdə tutulur.Bununla belə,
ka dastr xidmətləri ilə bağlı tələb olunan xidmət haq qı -

nı öyrənmək üçün “Kadastr kalkulyatoru” xidməti,
tor paqların keyfiyyətinin müəyyənləşdirilməsi, mün -
bit liyin və məhsuldarlığın öyrənilməsi məqsədi ilə
mobil torpaq laboratoriyaları istfadəyə verilmişdir. 

Daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvanların ve ril -
məsi sahəsində - vahid ünvan və rəqəmsal xəritə baza-
sında formalaşan Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemi
(ÜRİS) və sistemin məlumat bazası əsasında “Ünvan
Portalı”  yaradılmışdır. Bundan əlavə, ölkənin ilk milli
GPS naviqasiya sistemi olan “AzNav” proqram
təminatı hazırlanmış və indiyə qədər istifadəçilər
tərəfindən yüklənmə sayı 500 mindən çox olmuşdur. 

Torpaqlara dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi
sahəsində - Torpaq Səthinin Monitorinq Sistemi
layihəsi işlənib hazırlanmışdır və layihə çərçivəsində
torpaq səthində baş verən dəyişikliklər Peyk Nəzarət
Sistemi və dron çəkilişləri vasitəsilə izlənilməkdədir.

Startap fəaliyyətinin həyata keçirilməsi sahəsində
işlər görülmüş, ƏMDK-nın fəaliyyət istiqamətləri
üzrə bütün sahələrdə yeni ideyaların və müasir
texnologiyaların tətbiq edilməsi məqsədi ilə Komitədə
“İdeya Bankı” yaradılmışdır. 

Əmlak Xidmətləri Məkanı yaradılmış – Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyət istiqamətləri
üzrə göstərdiyi 46 xidmətin vahid məkandan həyata
keçirilməsi məqsədi ilə 2019-cu ilin 03 yanvar
tarixindəistifadəyə verilmişdir. 2019-cu ilin yanvar-
iyul aylarında məkanda ümumilikdə 160 000 yaxın
vətəndaşa xidmət göstərilmişdir. Hazırda Gəncə və
Xaçmaz şəhərlərində Əmlak Xidmət Məkanının
tikintisi aparılır və ilin sonunadək onların açılması
planlaşdırılır.

Yeniliklər bundan sonra da davam etdiriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 2019-cu il fevralın 19-da imzaladığı “Bəzi
çoxmənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin
sadələşdirilməsi haqqında” fərmanına uyğun olaraq

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
istismarına icazə verilən binalarda qeydiyyat
xidmətlərinin göstərilməsi sürətli formada davam
etdirilir. “Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə

sahib ol” kampaniyasının birbaşa yerlərdə keçirilməsi
ilə vətəndaşlar vaxta qənaət edərək daha rahat və
intensiv şəkildə mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatını
həyata keçirir.

İstismarına icazə verilən binalardakı
mənzillərinçıxarışla təmin olunmasının davamı olaraq
21 avqust tarixində səyyar qeydiyyat aksiyası Yeni
Yasamal 2, bina11 ünvanında keçirildi. Birgirişli, 10
mərtəbəli, 210 mənzilli binanın 131 sakini daşınmaz
əmlaklarının dövlət qeydiyyatına alınması məqsədilə
ilkin sənədlərini habelə şəxsiyyət vəsiqəsi, maliyyə
arayışı, protokoldan çıxarış kimi sənədləri binanın
həyətindəki səyyar ofisin əməkdaşlarına təqdim
etdilər. 

Fərmana uyğun olaraq qeydiyyat xidmətlərinin
ünvanlara gətirilməsi bina sakinlərinin vaxt itirmədən,

elə ünvanlardacamüraciət etməsinə şərait yaradır,
məmnunluğu  təmin edir.Bu istiqamətdə xidmətlərin
sadələşdirilməsi vətəndaşların geniş formada
mülkiyyət hüquqlarından istifadəsinə şərait yaradır, o
cümlədən ölkə üzrə rəsmi qeydiyyata alınmış leqal
əmlakların sayını artırır. 

Kampaniya zamanı bina sakinlərinə daşınmaz
əmlakın qeydiyyata alınması ilə bağlı prosedurlar,
tələb olunan dövlət rüsumu və xidmət haqqı, o
cümlədən xidmətin icra müddəti ilə bağlı məlumatlar
verildi. Elektron çıxarışın tətbiqi, istifadəsi və
üstünlükləri barədə vətəndaşlar maarifləndirildi.
Bildirildi ki, artıq mənzilini dövlət qeydiyyatına
alınmış hər kəs elektron formada çıxarışla təmin edilir.
Belə ki, çıxarış vətəndaşın Elektron hökumət
portalındakı şəxsi kabinetinə yerləşdirilir, daha sonra

isə mülkiyyət sənədi barədə bütün məlumatlar şəxsin
telefon nömrəsinə və elektron poçt ünvanına
göndərilir. Göndərilən məlumata çıxarışın reyestr,
qeydiyyat nömrələri, elektron çıxarışın yoxlanılması
ilə bağlı keçid linki daxil edilir. 

Qeyd edilməlidir ki, 80 MTK üzrə binaların
istismarına icazə verilib və daşınmaz əmlakın dövlət
reyestrində qeydiyyata alınıb. Ümumilikdə 4 mindən
çox çıxarış hazırlanıb. 

Bu həftə Yasamal rayonundakı istismarına icazə
verilən binalarda keçirilən kampaniya 22 avqust
tarixində Zahid Xəlilov küçəsi, 586-cı məhəllədə
yerləşən ikigirişli, 10 mərtəbəli, 72 mənzilli binada, 23
avqust tarixində isə Əsəd Əhmədov küçəsi, 5-ci döngə
ünvanında yerləşən ikigirişli, 19 mərtəbəli, 176
mənzilli binada davam edəcək.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
tərəfindən innovativ üsullar tətbiq edilməklə
keçirilən hərraclar davam etdirilir. Dövlət
əmlaklarının özəlləşdirilməsi üzrə keçirilən
hərraclarda vətəndaşlar həm onlayn qaydada,
həm də hərrac keçirilən məkana gəlməklə iştirak
edə bilərlər.

Növbəti belə hərrac 17 sentyabr tarixində
keçiriləcək. Hərraca ümumilikdə 57 dövlət
əmlakı olmaqla 42 kiçik dövlət müəssisəsi və
qeyri-yaşayış sahəsi, 15 səhmdar cəmiyyəti
çıxarılıb. Hərraca çıxarılan əmlaklara onlayn
sifariş vermək üçün qeyd olunan linkə daxil

olmağınız kifayətdir: 
http://privatization.az/index.php/az/compone

nt/content/article?id=6387
Özəlləşdirməyə çıxarılan kiçik dövlət

əmlaklarındanümumi faydalı sahəsi ən yüksək
olan dövlət əmlakı Şəmkir rayonu, Keçili
kəndindəki Şəmkir yun tədarükü məntəqəsidir.
Adıçəkilən dövlət müəssisəsininümumi faydalı
sahəsi 3312 kv.m olmaqla, 62 min kv.m-lik
torpaq sahəsi ilə birgə özəlləşdirməyə
çıxarılıb.Xəzər rayonu Mərdəkan qəsəbəsində
yerləşən “Lalə” şadlıq evi, “Mərdəkan” restoranı,
“4saylı” kafe xidmət sahəsi kimi istifadəyə uyğun

olan kiçik dövlət müəssisələridir. Belə ki, bu kiçik
dövlət əmlaklarının ümumi faydalı sahəsi
324.8kv.m ilə 1772.7 kv.marasındadır.

Hərraca çıxarılan səhmdar cəmiyyətləri
sırasında nəqliyyat, kəndkimya, inşaat, təmir,
istehsal, xidmət və digər sahələrə aid müəssisələr
vardır. Belə səhmdar cəmiyyətlərinə “Kürdəmir
Aqrotexservis”, “Xəzər Avtonəqliyyat”,
“Zaqatala Fındıq”, “Bərdə Kəndkimya” və digər
bu kimi dövlət müəssisələri aiddir. Qeyd
edilməlidir ki, hərraca çıxarılan səhmdar
cəmiyyətləri paytaxtla yanaşı, respublikanın
müxtəlif bölgələrində yerləşir. Onların

özəlləşdirməyə çıxarılan səhm paketləri ümumi
səhmlərin 30%-45%-ni təşkil edir.

Dövlət əmlakları barədə ətraflı məlumatları
Komitənin rəsmi saytı (emdk.gov.az) və ya
Özəlləşdirmə portalı (privatization.az) vasitəsilə
əldə etmək mümkündür. Hərraclara qoşulmaq
istəyən şəxslər operativ sifariş imkanları ilə
seçdiyi əmlak üzrə hərracda iştirak statusu qazana
bilər. Bunun üçün qeydiyyatdan keçmək və
müvafiq dövlət əmlakının ilkin qiymətinin 10%-i
miqdarında beh ödəmək kifayətdir. Qeyd edək ki,
hərraclar hər həftənin çərşənbə axşamı saat
10:00-da Əmlak Xidmətləri Məkanında keçirilir. 

“Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və səmərəli istifadə
edilməsinintəkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 06 iyun 2007-ci il tarixli, 586 nömrəli Fərmanına və 22
iyun 2010-cu il tarixli, 284 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin müsabiqə əsasında icarəyə
verilməsi Qaydaları”na müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi aşağıda göstərilən qeyri-yaşayış
sahələrinin (obyektlərin) icarəyə verilməsi üzrəmüsabiqəelanedir.

Müsabiqədədaşınmaz dövlət əmlakını icarəyə götürmək hüqu-
quna malik olan (qanunvericiliklə məhdudiyyət müəyyən edilmiş
hallar istisna olmaqla) yerli və xarici fiziki və hüquqi
şəxsləriştirakedəbilərlər.

Müsabiqəyə yekunvurularkən müəyyən edilmiş şərtlər daxilində
maksimum həcmdə icarə haqqı təklif etmiş sifarişçiyə üstünlük
veriləcəkdir. 

1. Müsabiqəyə çıxarılan qeyri-yaşayış sahələri(obyektlər)
haqqındaməlumat

(24.05.2019-cu il tarixinə)

2. Sifarişçilər qarşısında qoyulan şərt və tələblər

2.1. İcarəyə verilən obyektin məxsus olduğu müəssisənin
spesifik fəaliyyət profilinə uyğun olaraq təyinatı üzrə istifadə
edilməsini təmin etmək.

2.2. İcarəyə verilən obyekin, ərazisində yerləşdiyi müəssisənin
fəaliyyətinə maneçilik yaradılmaması.

2.3. Birgə istifadə olunan kommunikasiya xətlərinə xələl
gətirilməməsi.

2.4. İcarəyə verilən obyektin yerləşdiyi binanın xarici görünü-
şünün qorunub saxlanılması. 

2.5. Dövlətbüdcəsinəödəniləcəkicarə haqqına dair təklifin
verilməsi (“İcarə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən
müəyyən edilən dövlət əmlakının (mənzil fondundan başqa) icarəyə
verilməsi üçün icarə haqqının minimum məbləğindən və aylıq start
icarə haqqı məbləğindən az olmamaqşərtiilə).

3. Sifarişçilər tərəfindən təqdim olunmalı sənədlər

3.1. Müsabiqədəiştiraketməküçünərizə (açıq zərfdə).
3.2. Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət

Komitəsinin (VÖEN 2000015631) Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Bankının Əməliyyat idarəsindəki AZ53 NABZ 0136 0150

0000 0000 3944 saylı hesabına (kod 501004, müxbir hesabı AZ74
NABZ 0145 1700 0000 0000 1944, VÖEN 9900071001, S.W.I.F.T.
bik: NABZAZ2C) hesabına müsabiqədə iştirak etməyə hüquq
verən, obyektin aylıq start icarə haqqı məbləğinin 10 faizi həcmində
hesablanan behin köçürülməsinitəsdiqedənqəbz. (Müsabiqənin
qalibi tərəfindən köçürülmüş behin məbləği ilkin dövr üçün
ödənilməli olan icarə haqqı məbləğinə daxil edilir, müsabiqənin
digər iştirakçıları tərəfindən köçürülmüş beh müsabiqənin başa
çatdığı gündən 10 (on) təqvim günü ərzində onlara qaytarılır) 

3.3. Sifarişçi hüquqi şəxs olduqda açıq zərfdə aşağıdakı sənədlər
təqdim edilir:

- reyestrdən çıxarışın müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;
- təsis müqaviləsinin müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;
Sifarişçi fiziki şəxs olduqda açıq zərfdə aşağıdakı sənədlər

təqdim edilir:
- şəxsiyyəti təsdiq edənsənədin müvafiq qaydada təsdiq

edilmiş surəti;
- sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında məlumat (əgər sahibkarlıq

fəaliyyəti ilə məşğuldursa);
3.4 Müsabiqədə iştirak etmək üçün sifariş hüquqi və ya fiziki

şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildikdə, həmin nümayəndə
sifarişçi adından hərəkət etmək hüququnu təsdiq edən sənəd təqdim
etməlidir

3.5 Aşağıdakı sənədlər sifarişçilər (hüquqi və fiziki şəxslər)
tərəfindən ikinci ayrıca bağlı zərfdə (zərfin bağlı tərəfi sifarişçi
tərəfindən imzalanır və (və ya) möhürlənir) təqdim edilir:

- dövlət büdcəsinə ödəniləcək icarə haqqına dair müsabiqə təklifi.
Qeyd edilən sənədlər tələb olunan formada təqdim edilmədikdə

və ya bir hissəsi təqdim edilmədikdə, sifariş vermiş şəxsin
nümayəndəsinin səlahiyyəti qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada təsdiq edilmədikdə, həmçinin müəyyən edilmiş müddətdə
beh köçürülmədikdə və ya tam şəkildə köçürülmədikdə sifarişçi
müsabiqəyə buraxılmır və behin sifarişçiyə qaytarılması
qanunvericiliklə və “Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin
müsabiqə əsasında icarəyə verilməsi Qaydaları” ilə müəyyən edilmiş

qaydada həyata keçirilir. Sifariş və ona əlavə olunan sənədlər
müsabiqənin keçirilməsi haqqında dərc olunmuş məlumatda
göstərilən müddət başa çatdıqdan sonra qəbul edilmir. 

4. Müsabiqə qalibinə tətbiq edilən şərt və tələblər
4.1. Müsabiqənin qalibi aşağıdakıları təmin etməlidir:
4.1.1. Müsabiqənin nəticələri haqqında protokol təsdiq olunduğu

tarixdən 20 (iyirmi) gün müddətində icarə müqaviləsinin
imzalanmasını.

4.1.2. İcarə müqaviləsində göstərilən müddətdə və məbləğdə
icarə haqqının dövlət büdcəsinə köçürülməsini.

4.1.3. Müqaviləilə müəyyən edilmiş digər şərt və öhdəliklərin
yerinə yetirilməsini.

5. Müsabiqədə iştirakla bağlı əlavə məlumat almaq qaydası 

Sifarişçilər, müsabiqə haqqında əlavə məlumat əldə etmək,m
üsabiqəyə çıxarılan obyektlə tanış olmaq, sifariş (ərizə) və
təkliflərinin verilməsi üçün 16.09.2019-cu il tarixinədək iş günləri
saat 9:00-dan 18:00-dək aşağıdakı ünvana müraciət edə bilərlər: 

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Akademik M.Mirqasımov küçəsi, 1
Aünvanında yerləşən obyekt üzrə Bakı şəhəri, Xətai rayonu,
Y.Səfərovküçəsi 50, Əmlak MəsələləriDövlətKomitəsinin binası,
tel.: 490-24-08 (əlavə-146).

Bu ünvanda müsabiqə Komissiyası tərəfindən müsabiqə
təkliflərinin qiymətləndirilməsi 17.09.2019-cuil tarixində, saat
09:00-dan başlayacaqdır.

Zərdab şəhəri, R.Kərimov küçəsi, 44 ünvanında yerləşən obyekt
üzrə - Ucar şəhəri, H.Əliyev küçəsi 81, Əmlak
MəsələləriDövlətKomitəsinin Ucar Ərazi şöbəsinə, tel.: (2021) 3-01-
13, (2025)5-55-39.

Bu ünvanda müsabiqə Komissiyası tərəfindən müsabiqə
təkliflərinin qiymətləndirilməsi17.09.2019-cuil tarixində, saat14:00-
dan başlayacaqdır.

17 sentyabrtarixində hərraca çıxarılacaq dövlət əmlaklarına seçim başladı

Respublikanın şəhər və rayonlarında yerləşən qeyri-yaşayış sahələrinin (obyektlərin) müsabiqə vasitəsilə icarəyə verilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN ELANI

№ Ünvan Sahə
kv.m. Balan saxlayıcısı Obyektin

xarakteristikası

Obyektin
fəaliyyət

növü 

Obyektin
vəziyyəti

Aylıq start
icarə haqqı

məbləği
(manat)

Ödəniləcək
behin

məbləği
(manat)

1

Bakı şəhəri, Nəsimi
rayonu, Akademik

M.Mirqasımov
küçəsi, 1 A

203,2

Azərbaycan Respublikasının
Səhiyyə Nazirliyinin Tikilməkdə

olan obyektlərin birləşmiş
müdriyyəti

3 mərtəbəli
binanın

yarımzirzəmisi
və zirzəmisi  

xidmət
istifadəyə
tam yarar-

lı
419,10 41,91 

2 Zərdab şəhəri,
R.Kərimov küçəsi, 44 10,6

Zərdab Rayon İcra Hakimiyyəti,
Zərdab şəhər Mənzil İstismar

Sahəsi

3 mərtəbəli
binanın birinci

mərtəbəsi
ofis

istifadəyə
tam yarar-

lı
6,36 1,0
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24 sentyabr 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

20 avqust 2019-cu il tarixdə Cəlilabad  şəhəri üzrə  keçirilmiş hərracda satılmış kiçik dövlət müəssisənin (obyektin) siyahısı

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla) 
1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Nissan Maxima 2006 3500 350
2. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Nissan Maxima 2006 3500 350
3. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi Chevrolet Niva 2006 5400 540
4. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi Chevrolet Niva 2005 7200 720
5. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi UAZ-31512 2003 1000 100
6. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi MTZ-80 1990 1500 150
7. Neftçala Rayon İcra Hakimiyyəti KİA Sportage 1998 2000 200
8. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 3500 350
9. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Nissan Maxima 2007 4000 400
10. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası ZİL-431518QE 1986 2000 200
11. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası Nissan Maxima 2002 6000 600
12. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası UAZ-3962 1997 1500 150
13. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası Hyundai H-100 1997 2500 250
14. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası Hyundai H-100 1997 3000 300

Qeyd:  1-2-ci sətirdə  Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
İşlər İdarəsinin balansında olan  nəqliyyat  nəqliyyat vasitələri
vasitəsi 5-ci dəfə 50% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.

3-4-cü sətirdə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin balansında
olan  nəqliyyat vasitələri 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca
çıxarılır.

5-ci  sətirdə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin
Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsinin balansında olan  nəqliyyat

vasitləri 5-ci dəfə 50% endirimlə  təkrar hərraca çıxarılır.
6-cı  sətirdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin

balansında olan  nəqliyyat  vasitəsi 5-ci dəfə 50% endirimlə  təkrar
hərraca çıxarılır.

7-ci  sətirdə Neftçala Rayon İcra Hakimiyyətinin balansında olan
nəqliyyat  vasitəsi 5-ci dəfə 50% endirimlə  təkrar hərraca çıxarılır.

8-ci sətirdə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğun
balansında olan  nəqliyyat vasitəsi 5-ci dəfə 50% endirimlə  təkrar
hərraca çıxarılır.

Qeyd: Sifarişlər Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri,
Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) və yaxud  e–emdk.gov
.az elektron portalı vasitəsilə  hərracın keçirilməsinə ən gec 3 (üç)
bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır: Nəqliyyat vasitələri barədə
ətraflı məlumatı privatization.az portalından almaq olar. Hərracda
iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna olaraq) hərracın
keçirilməsinə ən azı 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər
təqdim olunmalıdır:

1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (Hüquqi şəxslər
üçün:notarial qaydada təsdiq olunmuş qeydiyyat
şəhadətnaməsi,nizamnaməsi və VÖİN)

2. Əmlak Məsələləri  Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən
edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd. (10%
məbləğində beh Mərkəzi Bankda –
AZ65NABZ01361150000000004944 nömrəli hesablaşma
hesabına ödənilməlidir)

(tel:566-07-44)

Bakı şəhəri  üzrə  20 avqust 2019-cu il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

20 avqust 2019-cu il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə keçirilmiş hərraclarda  satılmış istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlaklarının siyahısı

20 avqust  2019-cu il tarixdə Cəlilabad rayonu üzrə keçirilmiş  hərracda satılmış tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin siyahısı

2019-cu il sentyabr ayının  24-də keçiriləcək  pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

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

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

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

(kv.m) İşçilərin sayı Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərracda yekun satış qiyməti
(manat) Sərəncamın №-si və tarixi

1 3 saylı Məişət evinin
videosalonu

Cəlilabad şəhəri, H.Əli yev
prospekti, 235

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 38.2 x x 2250 2250 №139   21.10.2016

№ Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitələrinin markası Buraxılış ili Hərraca çıxarılan  ilkin satış qiyməti (manat) Hərracda yekun satış qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi
1 Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti KİA Sportage 2004 2250 2250 22/19     18.07.2019
2 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi ZİL-433360 1993 2250 3600 22/19     18.07.2019
3 Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının Bala-Bəhmənli kənd inzibati ərazi dairəsi Nissan Sunny 1999 3000 3000 22/19     18.07.2019
4 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi UAZ-39514 2002 1875 1875 22/19     18.07.2019
5 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası Nissan Maxima 2007 6000 7900 22/19     18.07.2019
6 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi KAMAZ-4310 1989 5250 5250 22/19     18.07.2019
7 Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi Chevrolet Niva 2005 5000 5000 22/19     18.07.2019
8 “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Həkim-Sanitar Xidməti Rexton RX270 2005 7000 7770 22/19     18.07.2019
9 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi UAZ-31512 2003 1875 1875 22/19     18.07.2019
10 Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi Hyundai H 100 2002 3750 3750 22/19     18.07.2019

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

Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

Hərraca çıxarılan  ilkin
satış qiyməti (manat)

Hərracda yekun satış qiyməti
(manat)

Sərəncamın №-
si və tarixi

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Nizami rayonu,
B.Nuriyev küçəsi, 26

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 1
saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 76.2 x 25000 25000 №141

16.06.2017

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bərdə şəhəri, Heydər Əliyev
prospekti, 77

"Azərmənzilkomplektlayihətəmir" İxtisaslaşdırılmış Çoxsahəli Birliyi, Bərdə
rayon Mənzil-Təmir İstismar Sahəsi

2 mərtəbəli binanın 2-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi 9.2 x 950 950 №220

29.09.2017

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərracda yekun satış qiyməti
(manat)

Sərəncamın №-si və
tarixi

1 16 mənzilli yaşayış binasının yarımçıq tikilisi Cəlilabad rayonu, Privolnoye kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 8048.7 20000 20000 №46   01.03.2019
2 Uşaq bağçasının yarımçıq tikilisi Cəlilabad rayonu, Gülməmmədli kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 10060.9 16000 16000 №25    08.02.2019

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

Nizamnamə
kapitalının həcmi

(manat)

Buraxılmış
səhmlərin

ümumi sayı
(ədəd)

Bir səhmin
nominal
qiyməti
(manat)

Satışa çıxarılmış səhmlər            Satışa çıxarılan
səhmlərin

nominal dəyəri
(manat)

Satışa çıxarılan
səhmlərin ilkin
hərrac (satış)

qiyməti (manat)

İlkin satış qiy mə tinin
10%-i həc mində

hesablanmış behin
məbləği (manat)

sayı
(ədəd)

buraxılmış səh -
mlərin ümumi
sayında %-lə

1 Azərmetalinvest №164 17.03.1999 Sumqayıt şəhəri, Sülh küçəsi, 1 385889.00 192944 2.00 58673 30.41 117346.00 58673.00 5867.30
2 Azinterservis №1107  01.12.1997 Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti, 106 "a" 886154.00 443077 2.00 133167 30.06 266334.00 133167.00 13316.70
3 Bərdə Kərpic №641   25.08.1997 Bərdə rayonu, Tərtər magistralı, Zümürxaç kəndi 585036.80 292519 2.00 87756 30.00 175512.00 87756.00 8775.60
4 Bərdə Mexaniki Təmir № 272   25.10.2000 Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi 245038.00 122519 2.00 36787 30.03 73574.00 36787.00 3678.70
5 Çatal Broyler №775    18.05.1998 Beyləqan rayonu, Eyvazalılar kəndi 371507.60 185753 2.00 55751 30.01 111502.00 55751.00 5575.10
6 Goranboy Sənaye İnşaat №84  31.03.2009 Goranboy şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 80 47708.00 23854 2.00 10724 44.96 21448.00 10724.00 1072.40
7 Kürdəmir Kəndkimya Təchizat №234 09.02.1998 Kürdəmir şəhəri,Bakı prospekti, 18 481441.20 240720 2.00 72218 30.00 144436.00 72218.00 7221.80
8 Kürdəmir Quşçuluq № 565  08.08.1997 Kürdəmir rayonu, Ərəbxana kəndi 355231.00 177616 2.00 53560 30.15 107120.00 53560.00 5356.00
9 Ləki Sinklənmiş qablar №532   06.04.1998 Ağdaş rayonu, Ləki qəsəbəsi 178828.00 89414 2.00 26835 30.01 53670.00 26835.00 2683.50
10 Lerik Kəndkimya №1178  15.12.1997 Lerik rayonu,Bilnə kəndi 65807.20 32903 2.00 9871 30.00 19742.00 9871.00 987.10
11 Oğuz Kəndkimya №235  09.02.1998 Oğuz rayonu,Kərimli kəndi 242067.80 121033 2.00 36320 30.01 72640.00 36320.00 3632.00
12 Sabirabad İnşaat Sənaye №97  18.03.2008 Sabirabad rayonu, Qaragüney kəndi 100570.00 50285 2.00 22647 45.04 45294.00 22647.00 2264.70
13 Salyan İnşaat Materialları №86  11.03.2008 Salyan şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 76186.00 38093 2.00 17155 45.03 34310.00 17155.00 1715.50
14 Salyan İnşaat Xidmət №362  28.11.2007 Salyan şəhəri, N.Babayev küçəsi, 8 73100.00 36550 2.00 16494 45.13 32988.00 16494.00 1649.40
15 Salyan Reproduktor Quşçuluq №46  31.01.2002 Salyan rayonu, Qaraçala qəsəbəsi 220530.00 110265 2.00 33099 30.02 66198.00 33099.00 3309.90
16 Şəki Tikinti Quraşdırma №50    05.03.2007 Şəki rayonu, Cumakənd kəndi 153738.00 76869 2.00 31878 41.47 63756.00 31878.00 3187.80
17 Şəmkir Nəqliyyat Ekspedisiya №21 06.01.1998 Şəmkir rayonu, Dəllər qəsəbəsi 30753.60 15376 2.00 4614 30.01 9228.00 4614.00 461.40
18 Sumqayıt  Kimya Tikinti-12 №903 16.06.1998 Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi 110087.80 55043 2.00 16527 30.03 33054.00 16527.00 1652.70
19 Xırdalan Nəqliyyat №927  27.10.1997 Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri 59230.60 29615 2.00 8904 30.07 17808.00 8904.00 890.40

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

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

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

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

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

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

-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş

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

Pul hərracı  2019-cu ilin sentyabr ayının 24-də 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. 

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq

yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə:Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak

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

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Cəlilabad şəhəri üzrə: ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 151 əlaqə telefonu: (kod 02524) 5-50-03
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

№ 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) qiy -
məti (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 2 saylı mağa-
za Xaçmaz rayonu, Xanoba kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 89.2 x x 1750 x x  1750 175 

2 8 saylı mağa-
za

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Buzovna
qəsəbəsi, Araz küçəsi, 33K, Qapı 1

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 55.6 x x 1500 x  x  1500 150 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərt lərlə

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 31 saylı Səyyar Me -
xanikləşdirilmiş Dəstə

Cəlilabad şəhəri,
Qurtuluş küçəsi, 14A

İstehsal və Xidmət Müəs si -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 38.0 19837.3 1 2500 x 117500 120000 12000 
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları sentyabr ayının 26-da saat 15:00-da keçiriləcəkdir. 

(Ərizələr  26 avqust 2019-cu il - 25 sentyabr 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

Sıra
№ si

Torpağı müsabiqə və
ya hərraclara çıxaran

hüquqi şəxs (yerli icra
hakimiyyəti,
bələdiyyə)

Müsabiqə və
ya hərrac Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu

Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan
torpaq sahəsi və satıcı ilə

bağlanacaq müqavilənin layihəsi
ilə tanış olma tarixi, vaxtı və

ünvanı

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

lir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə
icarə haqqının

aşağı həddi
(manatla)

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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə

verilir

Uqodiya (təsərrüfat
yeri) növü,

keyfiyyət qrupu,
şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq
edən sənədin

nömrəsi

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

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
26 sentyabr 2019-cu il tari -

xinədək Sumqayıt ərazi şöbəsi 40 kv.m Satılır 173.00 581.60 Sahibkarlıq II zona 309012002766

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

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
26 sentyabr 2019-cu il tari -

xinədək Sumqayıt ərazi şöbəsi 256 kv.m İcarə 55.00 778.24 Sahibkarlıq II zona 309012002989

3 Siyəzən rayonu Yuxarı
Ələz Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
26 sentyabr 2019-cu il tari -

xinədək Sumqayıt ərazi şöbəsi 3,319 ha İcarə 3.40 16.60 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) Örüş 305012001173 

4 Siyəzən rayonu Yuxarı
Ələz Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
26 sentyabr 2019-cu il tari -

xinədək Sumqayıt ərazi şöbəsi 65,973 ha İcarə 67.30 330.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) Örüş 305012001172 

5 Abşeron rayonu
Masazır Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xır da lan

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

tarixinədək Abşeron ərazi şöbəsi 166 kv.m Satılır 149.40 1421.00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 308012014848 

6 Gəncə şəhəri Kəpəz
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev mey-

danı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Gəncə ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 51.84 720.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 202012001303 

7 Gəncə şəhəri Kəpəz
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev mey-

danı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Gəncə ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 51.84 720.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 202012001303 

8 Gəncə şəhəri Kəpəz
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev mey-

danı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Gəncə ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 51.84 720.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 202012001303 

9 Gəncə şəhəri Kəpəz
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev mey-

danı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Gəncə ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 51.84 720.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 202012001303 

10 Gəncə şəhəri Kəpəz
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev mey-

danı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Gəncə ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 51.84 720.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 202012001303 

11 Gəncə şəhəri Kəpəz
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev mey-

danı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Gəncə ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 51.84 720.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 202012001303 

12 Gəncə şəhəri Kəpəz
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev mey-

danı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Gəncə ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 51.84 720.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 202012001303 

13 Gəncə şəhəri Kəpəz
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev mey-

danı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Gəncə ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 51.84 720.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 202012001303 

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

danı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Gəncə ərazi şöbəsi 1,441 ha İcarə 10.38 140.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı I qrup əkin 507012000753 

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 288.00 2040.00 Həyətyanı II zona 809012002676 

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 29 ha İcarə 34.20 902.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) Örüş 809012001963 

17 Salyan rayonu Yolüstü
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 5 ha İcarə 19.80 350.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup, əkin 809012002666 

18 Salyan rayonu Yolüstü
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 5 ha İcarə 19.80 350.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup, əkin 809012002667 

19 Salyan rayonu
Qızılağac Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 122 kv.m Satılır 10.20 1100,00 110,00 Sahibkarlıq V qrup, şərti yarar-
sız 809012002468 

20 Salyan rayonu Xələc
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 22,5 ha İcarə 202.50 563.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 809012002660 

21 Salyan rayonu Xələc
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 4 ha İcarə 44.20 100.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 809012002661 

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 9 ha İcarə 81.00 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 909012001165 

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 85 kv.m Satılır 7.10 680.00 Sahibkarlıq V qrup, şərti yarar-
sız 807012000763 

24 Kürdəmir rayonu
Kürdəmir Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 44,5 kv.m Satılır 22.69 600.00 Sahibkarlıq I zona, şəhər 906012000795 

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

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 1 ha İcarə 1.008 51.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup, örüş 408012001198 

26 Ucar rayonu Müsüslü
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 15 ha İcarə 117.00 345.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 904012000959 

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

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

tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 1,58 ha İcarə 10.81 125,00 13,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 302012003313 

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

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

tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 4931 kv.m İcarə 7.16 45,00 5,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı I qrup, əkin 302012003242 

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

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

tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 8440 kv.m İcarə 9.00 70,00 7,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 302012002496 

30 Qusar rayonu Gilahoba
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 2500 kv.m İcarə 1.71 12,00 2,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 301012077368 

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

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

tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 1,53 ha İcarə 0.73 76,50 8,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) II qrup, kollu örüş 301012002118 

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

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

tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 2,17 ha İcarə 5.21 108,50 11,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 301012002119 

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

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

tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 3,5 ha İcarə 1.68 175,00 18,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup, kollu örüş 301012002120 

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

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

tarixinədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 5457 kv.m İcarə 0.32 27,00 3,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup, əkin 301012002103 

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

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

tarixinədək Beyləqan ərazi şöbəsi 200 kv.m Satılır 102.00 400.00 Fərdi yaşayış evi I zona 607012000948 

36 Qobustan rayonu
Xilmilli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Şamaxı ərazi şöbəsi 1,217 ha İcarə 0.847 24.34 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq)

Kənd təsərrüfatı
təyinatlı örüş 307012000362 

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

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Şamaxı ərazi şöbəsi 1,2 ha İcarə 0.95 30,00 3,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) IV qrup, örüş 409012000548 

38 Şəki rayonu Vərəzət
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 2,17 ha İcarə 39.06 84.63 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 404012005000 

39 Şəki rayonu Vərəzət
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 4500 kv.m İcarə 4.86 16.20 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 404012005001 

40 Qəbələ rayonu
Mirzəbəyli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qəbələ ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 396.10 1300.00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 406012000976 

41 Qəbələ rayonu Quşlar
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qəbələ ərazi şöbəsi 3,1994 ha İcarə 5.76 444.72 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup, kolluq 406012000934 

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

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
26 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qəbələ ərazi şöbəsi 414 kv.m Satılır 211.14 1262.70 Həyətyanı I zona 406012000986 
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24 sentyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında
tekrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

24 sentyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında
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.
Mingəçevir şəhəri üzrə: ünvan: Mingəçevir şəhəri, Heydər

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

Yevlax şəhəri üzrə: ünvan: Yevlax şəhəri, Q.Quliyev küçəsi
8A, əlaqə telefonu: (kod 022336) 6-45-62

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

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

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

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

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

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

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

Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak
Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk
küşəsi, 20)

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

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

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

küçəsi 14, əlaqə telefonu: (kod 02121) 5-27-98
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları

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

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.
Qax şəhəri üzrə: 
ünvan: Qax şəhəri, İ.Mustafayev küçəsi, 31 əlaqə telefonu:

(kod 2425) 5-43-83

Zaqatala şəhəri üzrə: ünvan: Zaqatala şəhəri, Nizami Gəncəvi
küçəsi, 9, əlaqə telefonu: (kod 02422), 5-22-52, 5-39-70

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 Qazax şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

əlaqə telefonu: (kod 02229) 5-17-96
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Ağsu şəhərində müvafiq yerli hərrac

komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

(kod 02022) 6-29-49

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

№ 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)

1 138 saylı
mağaza

Mingəçevir şəhəri, Heydər
Əliyev prospekti, 110A

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 273.2 x 1 27500 x x 27500 2750 

2 7 saylı
yeməkxana

Yevlax rayonu, Aran
qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 228.2 x x 11500 x x 11500 1150 

3 5 saylı
mağaza

Yevlax rayonu, Aran
qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 52.6 x x 3000 x  x  3000 300

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

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

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

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

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

sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

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

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satımış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 52 saylı mağa-
za Siyəzən şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi, 55A İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 33.1 x x 750 x  x 750 75 

2 54 saylı mağa-
za Siyəzən şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi, 57 İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 20.1 x x 450 x  x 450 45 

3 3 saylı
yeməkxana

Beyləqan rayonu, 1-ci Şahsevən kəndi,
Daşburun stansiyası

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

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

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 292.0 1797.9 1 16000 x  10000 26000 2600 

5 42 saylı mağa-
za

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

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

№ Müəssisə və obyektin
adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı

Ümumi
faydalı sahəsi

(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satımış hissə  (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Lələli kənd klubu Qax rayonu, Lələli
kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi 82.8 256.9 x 2600 x 400 3000 300 

2 Mamrux kənd
Diyarşünaslıq Evi

Zaqatala rayonu,
Mamrux kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi 135.6 167.5 x 5500 x 500 6000 600 

№ 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 Alpoud kənd
Diyarşunaslıq klubu

Qazax rayonu,
Alpoud kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi 80.4 101.2 3 1750 x 250 2000 200 

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satımış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 İmişli Ərazi Yun Tədarükü və
Qəbulu İdarəsi

İmişli şəhəri, Muğan
küçəsi, 198

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 250.5 1805.0 x 11000 x 9000 20000 2000 

2 Əmlak kompleksi Şəki rayonu, Şorsu
kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 2889.3 91750.0 x 62500 x 137500 200000 20000 

№ 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 Qeyri-yaşayış binası Ağsu rayonu,
Melioratorlar qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi 
153.2 560.0 x 7500 x 2500 10000 1000 



6ШЯНБЯ, 24 AVQUST 2019-cу il, №34 (1139) ELANLAR
24 sentyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Gəncə şəhərində

təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin siyahısı

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

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 250 yük avtomaşını üçün qarajın
yarımçıq tikilisi

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

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 40081.0 10000 240000 250000 25000 

2 Avtoşinlərin bərpası və təmiri
müəssisəsinin yarımçıq tikilisi

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

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 20013.0 5000 145000 150000 15000

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).

Qeyd: Hərraclar Gəncə şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).

Qeyd: Hərrac Qusar şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

(kod 02338) 5-24-87

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Oğuz şəhəri üzrə:
ünvan: Oğuz şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi, 64 əlaqə

telefonu: (kod 2421) 5-26-44

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Mingəçevir şəhərində yerli hərrac komissiyası

tərəfindən keçiriləcəkdir.

Mingəçevir şəhəri üzrə: 
ünvan: Mingəçevir şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 26/11,

əlaqə telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Şəki şəhərində yerli hərrac komissiyası

tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

fonu: (kod 02424) 4-26-10, 4-40-36

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

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

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

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

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m) İşçilərin sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%)
(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satımış hissə

(15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)
10% beh (manat)

1 Xürel kənd
klubu

Qusar rayonu, Xürel
kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi, Xaçmaz Regional

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

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satımış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)
10% beh (manat)

1 5 saylı
mağaza

İmişli şəhəri,
T.İsmayılov küçəsi,

70

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti,
Sosial İnkişaf İdarəsi 570.4 1252.0 1 25000 x 6000 31000 3100 

2 7 saylı
mağaza

İmişli şəhəri,
T.İsmayılov küçəsi,

66

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti,
Sosial İnkişaf İdarəsi 573.0 1142.6 x 25000 x  6000 31000 3100 

3 Anbar kom-
pleksi

Oğuz rayonu,
Kərimli kəndi

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

Fəhlə Təchizatı Birliyi 
3101.1 13024.3 x 45000 x  16500 61500 6150 

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat) 10% beh (manat)

1 Süd zavodunun yarımçıq
tikilisi

Mingəçevir şəhəri, Niyazi
küçəsi, 9

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

Fəhlə Təchizatı Birliyi 
12203.0 10000 90000 100000 10000 

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

(kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçiləri
n sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satımış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)
10% beh (manat)

1 2 saylı hamam
Şəki şəhəri,

B.Məmmədov
küçəsi, 29

Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti,
Şəki şəhər Kommunal Təsərrüfatı

İstehsalat Birliyi
151.3 213.5 x 12500 x 5000 17500 1750 

24 sentyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Quba şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı
№ Müəssisə və

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

Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Talış kənd
klubu

Quba rayonu,
Talış kəndi

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

2 Haput kənd
klubu

Quba rayonu,
Haput kəndi

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Quba şəhəri üzrə: ünvan: Quba şəhəri, Qasım İsmayılov

küçəsi 3, əlaqə telefonu: (kod 02333) 5-31-62
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları

Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin Dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi şöbəsindən almaq olar.
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24 sentyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Neftçala şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

ELANLAR
№ Müəssisə və

obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu
təşkilatın adı

Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m) İşçilərin sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)
10% beh (manat)

1 Kirayə Təmir
Sahəsi

Neftçala rayonu, Həsənabad
qəsəbəsi, Mirqurbanlı məhəlləsi,

98D

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi
304.2 11366.3 x 12500 x 25000 37500 3750 

2 Emalatxana
binası

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

143A

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi
12.2 20378.8 x 750 x 49250 50000 5000 

3 1 saylı
bərbərxana

Neftçala rayonu, Bankə qəsəbəsi,
H.Əmənov küçəsi, 9A

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi
16.0 x x 800 x  x  800 80 

4 Bərbərxana Neftçala rayonu, Bankə qəsəbəsi,
H.Əmənov küçəsi, 9A

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi
16.0 x x 800 x  x  800 80 

5 Maye qaz satışı
sahəsi

Neftçala rayonu, Bankə qəsəbəsi,
Ə.Gözəlov küçəsi, 2A

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi
51.8 65.8 x 1000 x  250 1250 125 

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Neftçala şəhərində müvafiq yerli hərrac

komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

telefonu: (kod 02126) 3-39-21, 050-335-80-13

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac İmişli şəhərində yerli hərrac komissiyası

tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Ağdaş şəhərində yerli hərrac komissiyası

tərəfindən keçiriləcəkdir.

Ağdaş şəhəri üzrə:
ünvan: Ağdaş şəhəri, Heydər Əliyev Xıyabanı küçəsi, 1,

əlaqə telefonu: (kod 02023) 5-22-99

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Xaçmaz şəhərində yerli hərrac komissiyası

tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

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

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

Lənkəran şəhəri üzrə: ünvan: Lənkəran şəhəri, Qala
Xiyabani küçəsi 30, əlaqə telefonu: (kod 02525) 5-15-13

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

Auksion Mərkəzi tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak

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

küşəsi, 20)

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

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

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

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

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

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən 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 26 saylı
yeməkxana

İmişli rayonu,
Bəhrəmtəpə qəsəbəsi

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

Fəhlə Təchizatı Birliyi 
388.3 453.4 x 11400 x  1100 12500 1250 

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Ağdaş şəhəri, M.İsayev
küçəsi, 1

Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyəti, Ağdaş
Mənzil Təsərrüfatı İstismar-İstehsalat

Təmir Müəssisəsi

2 mərtəbəli binanın 1-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi 12.0 x 1250 x 1250 125

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış)
qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat) 10% beh (manat)

1 İnternat məktəbinin yarımçıq
tikilisi

Xaçmaz rayonu, Nabran
kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 1151.9 12500 22500 35000 3500

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

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)
İşçilərin sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satımış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Daşkəsən ərazi yun qəbulu
və tədarükü məntəqəsi

Daşkəsən rayonu, Bayan
kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 950.4 282.6 x 10000 x  500 10500 1050 

2 Yardımçı təsərrüfat Daşkəsən rayonu,
Alunitdağ qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1941.2 41000.0 x 25000 x  50000 75000 7500 

3 2 saylı yanacaqdoldurma
məntəqəsi

Lənkəran şəhəri, Nəsimi
küçəsi, 23

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 20.7 4485.6 x 5000 x  87000 92000 9200 

4 Mal tövləsi Şirvan şəhəri, Hacı qabul
gölünün qərb hissəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 987.5 x x 20000 x  x 20000 2000 

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı

Ümumi
faydalı sahəsi

(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satılmış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10%
beh

(manat) 

1 15 saylı bazarın 1
saylı Ələt filialı

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt
qəsəbəsi, A.Abdullayev küçəsi, 8N

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 312.0 x x 25000 x  x  25000 2500
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