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Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsinin sədr müavini 
Tərtər rayonunda 
vətəndaşlarla görüşüb 3

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları oktyabr
ayının 17-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.2

Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsinin mobil ofislərindən 
daha bir fərqlilik: qeydiyyat 
xidməti ucqar dağ kəndlərində

Bakı Metropoliteninin “Xətai” stansiyası əsaslı
təmir və yenidənqurmadan sonra sentyabrın 12-də
istifadəyə verilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev stansiyada görülən işlərlə tanış olub.

“Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiy -
yə tinin sədri Zaur Hüseynov dövlətimizin baş çı sı -
na görülən işlər barədə məlumat verdi.

Bildirildi ki, “Xətai” stansiyası 1968-ci ildə is -
tis ma ra verilib. Stansiyanın 50 ildən artıq istismar
müd də tində köhnələn, müasir dövrün tələblərinə
cavab verməyən bütün infrastrukturunun yeni lən -
mə si məqsədilə təmir mərhələlərlə aparılıb. 2014-
cü ildə birinci mərhələdə stansiyanın plat for ma sı -
nın orta zalı, stansiya yolu və “Xətai-Cəfər Cab -
bar lı” mənzilinin müvafiq tunelində əsaslı təmir
və ye ni dənqurma tədbirlərinə başlanılıb. Bu dəfə
apa rı lan yenidənqurmadan sonar “Xətai”
stansiyası əsaslı yenilikləri ilə sərnişinlərin

xidmətində olacaq. Stansiyanın infrastrukturu və
görkəmi ta ma mi lə yenilənib. Burada
funksionallığı ilə seçilən 4 yeni müasir escalator
quraşdırılıb. Bakı Met ro po li te ni nin ən dərin
stansiyasında sərnişinlərin enib-qalx ma
təhlükəsizliyinin, təxliyə imkanlarının və rahat -
lığının artırılması, xidmət səviyyəsinin daha da
yüksəldilməsinə nail olunub.

Qeyd edildi ki, Bakı Metropolitenində müasir
tip li qatarların sayı 11-ə çatdırılıb. Rusiyanın
“Trans maşholdinq” Səhmdar Cəmiyyətinin tər ki -
binə daxil olan “Metrovaqonmaş” ASC 2019-cu
il də Bakı metropoliteni üçün 30 vaqondan ibarət 6
qa tar tərkibi istehsal edib. Dörd qatar tərkibi iyul
və avqust aylarının əvvəllərində xəttə buraxılıb.
Dör düncü nəslə mənsub olan bu qatarlar ən
müasir tə ləblər səviyyəsində istehsal edilib.
Qatarların mak simal sürəti saatda 90 kilometrdir.
Yeni vaqonların qapıları daha enlidir. Bu,

sərnişinlərin va qon la ra daha rahat və sürətlə giriş-
çıxışına imkan yaradır. Qatarlarda vaqonlararası
birbaşa keçidin ol ma sı vaqonun sərnişin tutumunu
15 faiz artırır, sər ni şin lərin qatar boyunca bərabər
paylanmasını, yer ləş mə sahəsini genişləndirməklə
daşımanın ra hat lı ğı nı və təhlükəsizliyini təmin
edir. Vaqonlarda ayaq üstə dayanan sərnişinlər
üçün çoxfunksiyalı zo nalar, iri yüklər, uşaq
arabaları üçün sahələr də ay rı lıb, tutacaqlar xüsusi
olaraq sərnişin sıxlığı nə zə rə alınmaqla
layihələndirilib. Qatarın baş vaqonu 38, orta
vaqonu isə 44 oturacaqlıdır. Ümumilikdə, isə baş
vaqonda 315, orta vaqonlarda isə 329 sər ni şin
mənzil başına çatdırılır. Vaqonlarda təzyiqin tən -
zimlənməsi və ultrabənövşəyi lampalarla ha va nın
bioloji təmizlənməsi, həmçinin daxili və xarici vi -
de omüşahidə sistemləri də var. İşıqdiodlu ci haz -
ların tətbiqi isə elektrik enerjisi sərfiyyatını 50 faiz
azal dır, onların istismar müddətini 75 faiz artırır.

Va qonların istismar müddəti 30 ildir.
Stansiyada aparılan əsaslı təmir və ye ni dən qur -

ma zamanı giriş vestibülü və platformanın orta za -
lı nın divarında Şah İsmayıl Xətai və onun ya ra dı -
cı lı ğına həsr olunmuş bədii-memarlıq kom po zi si -
ya la rı da bərpa olunub. Eskalatorların maşın zalı
da əsaslı təmir edilib, stansiyanın digər in fra struk -
tu ru nun yenilənməsi tədbirləri görülüb. Təmir
döv rün də platforma, platformaaltı sahə, stansiya
yolu və yol mənzillərində hələ 2014-cü ildə
başlanmış əsas  lı işlər də başa çatdırılıb, tunel
yenidən təftiş olu  naraq, bütün dəmir beton
konstruksiyalar güc lən  di rilib və ya yenidən quru-
lub. Bakı Met ro po li te ni tarixində ilk dəfə stansiya
yolu ən müasir dəmir-beton bloklardan qurulub.
Bu məqsədlə köhnə yol ya tağı tamamilə sökülüb,
dəmir-beton blokların qu raşdırılması üçün
yenidən layihələndirilib. Stan si ya da bütün
kommunikasiya xətlərinin, ava dan lıq la rın

yenilənməsi ilə bağlı mühüm işlər görülüb, hə rə -
kətin təşkili, idarə olunması və tən zim lən mə sin də
əhəmiyyət kəsb edən mərkəzləşmə mən tə qə si və
stansiya növbətçisinin otaqları yenidən qu ru lub,
eskalatorların nəzarətçi köşkü vi de o gö rün tü lər lə
təmin edilib.

Stansiyada İKT-nin imkanlarından geniş isti fa -
də olunacaq.

Dövlətimizin başçısına Bakı Metropoliteninin
əsas lı şəkildə yenidən qurulan Təlim-Tədris Mər -
kə zi barədə də məlumat verildi.

Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Sə rən -
cam la təsdiq olunan Dövlət Proqramına əsasən Ba -
kı Metropoliteni stansiyalarının yenidən qurulma-
sı, infrastrukturun müasir standartların tələbləri sə -
viy yəsinə çatdırılması işləri planlı şəkildə aparılır.
Bü tün bunlar isə paytaxtın nəqliyyat sisteminin
mü hüm elementi olan Bakı metrosunun sürətlə in -
kişaf etməsinə böyük töhfə verir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev yenidənqurmadan
sonra Bakı Metropoliteninin "Xətai" stansiyasında yaradılan şəraitlə tanış olub
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin hazırladığı Bakının rəqəmsal 
kadastr xəritəsi əsasında paytaxtın Baş Planı formalaşır

ELANLAR

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin 2016-cı il 7 mart
tarixli fərmanı ilə Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi tərəfindən müasir dünya
təcrübəsinə istinad etməklə  torpaq və onun
üzərindəki daşınmaz əmlak obyektləri
barədə  elektron kadastr məlumat bazası
formalaşdırılır, əra zi lərin rəqəmsal kadastr
xəritələri  tərtib edilir. Artıq Bakı şəhərinin
torpaqları və onlar üzərindəki da şın maz
əmlaklar barəsində elektron kadastr
məlumat ba zası yaradılıb, rəqəmsal kadastr
xəritələri tərtib edi lib. Qeyd edilməlidir ki,
Bakının mükəmməl rə qəm sal kadastr
məlumatları bazası paytaxtın Baş Pla nının
hazırlanması işində əsas istinad mən bə lə rin -
dən biri hesab olunur. Bu məqsədlə şəhərin
rə qəm sal kadastr məlumatları Dövlət
Şəhərsalma və Ar xitektura Komitəsinə
elektron şəkildə təqdim olunub.

Bakının Baş Planının hazırlanmasında
əsas isti nad edilən bu bazada paytaxtda
yerləşən əmlaklar, torpaq sahələri barədə

müfəssəl məlumatlar yerləş di ri lib. Belə ki,
burada hər bir torpaq parselinin hü dud ları,
onların üzərindəki tikilinin ünvanı, mər tə -
bə li li yi, o cümlədən  tikintialtı sahəsi, peri -
metri, ko or di na tları və s. barədə müfəssəl
məlumatlar toplanıb. Eyni zamanda şəhə -
rin kommunikasiya  infras truk tu ru haq qın -
da da dəqiq informasiya yer alıb. Başqa
söz lə, məlumat bazasında yerüstü mü hən -
dis-kom mu nikasiya xətləri əks olunub. Bu
ba zada torpaq, yaşayış binaları, istehsalat
ob yektləri, qeyri-yaşayış sahələri, o cüm lə -
dən təhsil, səhiyyə, məişət obyekt lə ri ba rə -
də geniş informasiyalar öz əksini tapır.
Həm  çinin məlumat bazasında bir çox
mühəndis-kom munikasiya infra strukturu
ob yekt lə ri nin mü ha fi zə zonaları və zolaq -
la rının hüdudları əks olunub. So si al təyi -
nat lı obyektlərin yer ləş mə si nə dair mə  lu -
mat  ların mövcudluğu onların xidmət ra  di -
us  larının təh lilinə, zəruri əlavə layi hə lən -
dir mə işlərinin  la zım lılıq  dərəcəsinin mü -
əy yən  ləş diril mə si nə imkan ve rir.

Kadastr məlumatlarına istinad edil mə -
si Bakının Baş Planının hazırlanması pro -
se sində sosial-iqtisadi, ekoloji, texniki cə -
hət dən əsaslandırılmış layihə-proq noz həl -
lə ri nin tapılmasında əvəzsiz rol oyna ya -
caq. 

Komitə tərəfindən Bakı şəhərində apa -
rılmış ka dastr uçotu işlərinin nəticələrindən

is tifadə dairələri ge nişdir. Bu məlumatlar
həm çinin torpaq və digər da şınmaz əm -
laklarla bağlı mülkiyyət hüquqlarının  qey -
də alınması işinin elektronlaşdırılmasında
da əvəz siz rola malikdir.Digər tərəfdən bu
bazaya is ti nad etməklə daşınmaz əmlak
(torpaq) idarəçiliyinin el mi əsaslarla həyata
keçirilməsinə nail olmaq olar.

Müasir dövrün əsas tələblərindən olan elektronlaşma
hazırda bütün sahələri əhatə etməkdədir. Yeniliyə daima
açıq olan Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi də
fəaliyyət sahəsi üzrə göstərilən xidmətləri
elektronlaşdırmaqda davam edir. Artıq vətəndaşların
məlumatları axtarmaq və əldə etmək üçünçox vaxt sərf
etmələrinə ehtiyac qalmır. Bununla da xidmətlər
operativ və şəffaf formada göstərilir, daha əlçatan olur,
vətəndaş-məmur münasibəti minimuma enir, o
cümlədən vətəndaş məmnunluğu təmin edilir.
Komitənin təqdim etdiyi 3 SMS, 41 elektron xidmət, o
cümlədən 3 onlayn xidmət birbaşa olaraq vətəndaş
rahatlığının artırılmasına yönəlib.  Bu xidmətlər həm
“Elektron hökumət” portalı (www.e-gov.az), həm də
komitənin Elektron Xidmətlər Portalı (www.e-
emdk.gov.az) üzərindən təqdim olunur.

Komitənin fəaliyyət sahələri üzrə təşkil edilmiş
elektron və onlayn xidmətlər vasitəsilə hüquqi və fiziki
şəxslər tərəfindən 2019-ci ilin 8 ayı ərzində 200 mindən

çox elektron xidmət göstərilib. Ümumilikdə isə
vətəndaşlar, fiziki və hüquqi şəxslər müxtəlif fəaliyyət
istiqamətləri üzrə 1 milyon 200 minə yaxın elektron
xidmətdən istifadə edib. 

Aparılmış təhlillərdən bəlli olur ki, istifadəçilərin
böyük əksəriyyəti daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı
elektron xidmətlərə müraciət edir. Belə ki, cari ilin 8 ayı
ərazində daşınmaz əmlakın qeydiyyatı üzrə 26 elektron
xidmətdən istifadə edənlərin sayı 22 min 300-ə yaxındır.
Ümumilikdə isə bu rəqəm 180 minə yaxındır.
Komitənin Elektron Xidmətlər Portalı(www.e-
emdk.gov.az) üzərindən ən çox istifadə olunan elektron
xidmətləri ipoteka əməliyyatlarının dövlət qeydiyyatı və
ləğvi ilə bağlı xidmətlər təşkil edir. Bu xidmətlərdən
istifadə edənlərin sayı bütövlükdə 156 minə yaxındır.
Cari il ərzində komitənin göstərdiyi elektron xidmətlərə
müraciətlərin böyük hissəsi, 188 minə yaxını daşınmaz
əmlakın hüquqi vəziyyəti ilə bağlı arayışların - “Forma-
1”in alınmasına aiddir. 

Qeyd edilməlidir ki, komitənin təqdim etdiyi
elektron xidmətlərdən 26-sı daşınmaz əmlakın
qeydiyyatı, 10-u dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, 3-ü

dövlət əmlakının idarə edilməsi və icarəsi, 2-si isə
kadastr ilə bağlıdır. Bu xidmətlərin 38-i interaktiv, 3-ü isə
informativ xidmətlərdir.

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahəsi ilə yanaşı,
özəlləşmə sahəsində də səhmdar cəmiyyətlərin
səhmlərinin, kiçik dövlət müəssisə və obyektlərin,
yarımçıq tikililərin, nəqliyyat vasitələrinin
özəlləşdirilməsinə dair hərraclarda iştirak üçün
sifarişlərin elektron qəbulu kimi xidmətlər mövcuddur.
Bundan başqa qeydiyyatdan keçmədən də hərracları
onlayn izləmək mümkündür. Həmçinin bu ilin 8 ayı
ərzində 20-ə yaxın Elektron hərrac baş tutub.

Komitənin elektron xidmətləri daha çox praktiki
olmaqla fərqlənir. Belə ki, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı
və kadastrla bağlı göstərilən fəaliyyət üçün tələb olunan
dövlət rüsumunu və xidmət haqqını əvvəlcədən
hesablamağa imkan verən “Əmlak kalkulyatoru” və
“Kadastr kalkulyatoru” vətəndaşların istifadəsindədir.
Bundan başqa mənzillərin ünvanı, tikildiyi tarixi, sahəsi

üzrə bazar qiymətini onlayn öyrənmək mümkünüdür.
Eyni zamanda əhali çoxmərtəbəli yaşayış binalarında
mənzil alarkən, onlara çıxarışın verilməsinin
mümkünlüyünü onlayn rejimdə əvvəlcədən öyrənə bilir.
Həmçinin vətəndaşlar elektron çıxarışların həqiqiliyini
yoxlamaq üçün “Elektron çıxarışın yoxlanması”
elektron xidmətindən istifadə edir. 

Mobil telefonlardan 9193 nömrəsinə SMS
göndərməklə daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı
xidmət haqqını və müraciətin icra vəziyyətini, habelə
dövlət əmlakının icarə haqqı borcunu öyrənmək də
mümkündür

Qeyd edilməlidir ki, Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin əsas hədəflərindən biri göstərdiyi xidmətləri
tam elektronlaşdırmaqdır. Komitə sosial faktorlar və
vətəndaş amilinin gücləndirilməsi prinsiplərini nəzərə
alaraq xidmətlərin maksimum sadələşdirilməsi və
vətəndaş məmnunluğunun artırılması istiqamətində
işlərini davam etdirəcək.

İnsan və sosial amillərin önə çəkildiyi yeni
layihələrlə, işlərlə ictimaiyyətin qarşısına çıxan Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsibudəfə də fərqliliyə imza
atdı. Belə ki, ilk dəfə olaraq sentyabrın 13-də mobil

qeydiyyat xidməti ölkənin ən ucqar dağ kəndlərində
oldu. Səyyar ofislər Qubanın Susay, Alpan, Kürkün,
Uzunmeşə, Gəray kəndlərində olmaqla birbaşa olaraq
vətəndaşlara qeydiyyat xidməti göstərdi, sakinlərdən

əmlaka dair elektron çıxarışın hazırlanması üçün ilkin
sənədlər toplandı. 

Qeydiyyat xidmətinin bilavasitə ünvanlarda
göstərilməsi ilə yanaşı, maraqlı məsələlərdən biri də

həmin kəndlərin ucqar dağda, yüksəklikdə
yerləşməsidir. Digər tərəfdən kəndlərin təqribən 1200
metrdən çox yüksəklikdə, şəhərin mərkəzindən 25 km
aralıda yerləşməsini nəzərə alsaq mobil qeydiyyat
xidməti həmin kəndlərdə yaşayan sakinlərin rayon
mərkəzinə gəlməsini aradan qaldırır. Eyni zamanda
bukənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanların vaxtlarını
daha səmərəli şəkildəplanlaşdırmasına imkan verir.

Həmin kəndlərdən olan 50-yə yaxın sakinə
qeydiyyatla bağlı xidmət göstərilib. Alpan kəndinin 17
sakinindən, Susayın 14, Kürkünün 9,  Uzunmeşənin 7,
Gərayın 3 sakinindən əmlaklarına dair ilkin sənədlər
toplanıb. Əldə edilən ilkin sənədlər fərdi yaşayış evinə,
həyətyanı torpaq sahələrinə, kənd təsərrüfatı təyinatlı tor-
paqlara aid olub. 

Eyni zamandaçıxarış əldə etmək istəyən bir neçə
yaşlı və fiziki məhdudiyyətli vətəndaşa komitə
əməkdaşları tərəfindən xüsusi diqqət göstərilib. Belə
ki,sakinlərin səyyar ofisəyaxınlaşmadanbirbaşa
evlərində qeydiyyat xidmətlərindənistifadəsi təmin
edilib. Vətəndaşlar göstərilən bu xidmətdən razılıqlarını
ifadə ediblər.

Qeyd edək ki, əmlakın ilkin qeydiyyatı, yəni ilk
dəfə sənədləşdirilməsi zamanı çöl-ölçmə işinin
aparılması tələb olunur. Kampaniya çərçivəsində işlər
elə təşkil edilib ki, ilkin qeydiyyat üçün sənədlər qəbul
edilərkən sakinlərin istəklərinə uyğun olaraq birbaşa
çöl-ölçmə işləri də aparılır. Bununla da qeydiyyat
prosesində vaxt itkisi tamamilə aradan qaldırılır. Məhz
bu kampaniya çərçivəsində də bir sıra sakinin
əmlaklarının texniki parametrlərinin müəyyən edilməsi
və texniki sənədlərinin hazırlanması məqsədilə
tədbirlər görülür.

Həmçinin sakinlər üçün daşınmaz əmlakın
qeydiyyatı ilə bağlı maarifləndirmə tədbiri də keçirilib.
Maarifləndirmə çərçivəsində vətəndaşlara 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.

*Torpaq sahəsi qiymətləndirilən əmlakın tərkibinə
daxil deyildir.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac
komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına

ən geci 3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır:
1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər

üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi,nizamnaməsi və VÖİN )
2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən

təsdiq edilmiş formada sifariş
3.Ləğvetmə Komissiyası tərəfindən müəyyən

edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd
(10% məbləğində beh Kapital Bank ASC-nin

Mərkəz filialındakı AZ32AIIB45019049440048941102
nömrəli tranzit hesablaşma hesabına ödənilməlidir)

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

keçiriləcəkdir.
Hacıqabul şəhəri üzrə: ünvan: Hacıqabul şəhəri,

Heydər Əliyev prospekti 15, əlaqə telefonu: (kod 02120)
4-41-07

Əmlak Məsələləri Dövlət Komi tə si nin
sədr müavini Rüstəm Şahbazov 13 sent yabr
2019-cu il tarixində Tərtər ra yo nun da
həmin rayonun sakinlərini fərdi qay dada
qəbul edib.

Qəbul zamanı komitənin aidiyyəti struk -
 tur bölmələrinin rəhbərlərinin işti ra kı ilə fə -
aliy yət istiqaməti üzrə, o cüm lə dən daşın -

maz əmlakın qeydiyyatı, tor paq la rın ka -
dastrı, dövlət əmla kı  nın özəl ləş di ril mə si,
hər rac larda iştirak, döv lət əm la kı nın icarəyə
gö tü rülməsi, torpaqların tex ni ki para metr lə -
rinin və koordinatlarının mü əy yənləş -
dirilməsi, ünvan məsələləri və bu sahə üzrə
bölgələrdə əhalini ma raq lan dı ran digər
məsələlərlə bağlı mü ra ci ət lə rə baxılıb.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
daşınmaz əmlakın qeydiyyatı üzrə təqdim olunan
virtual xidmətlər istifadəçilərin işini daha rahat
edir.Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı sənədin
hansı icra vəziyyətində olduğunu, hazır olacağı tarixi,
xidmət haqqınıvaxt itirmədən, sadəcə müraciət
nömrəsini daxil etməklə öyrənmək
mümkündür.Vətəndaşların bu istiqamətdə dəqiq və
operativ informasiya ilə təminatı elektron xidmətlərlə
yanaşı, SMS məlumatlandırma ilə də aparılır.

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı müraciət
etmiş vətəndaş sənədinin icra vəziyyəti və ya hazırolma

tarixi ilə bağlı məlumatı öyrənmək üçün
komitənin“Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı
müraciətin icra vəziyyətinin öyrənilməsi” adlı elektron
xidmətindən istifadə edə bilər. Bunun üçün Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin Elektron Xidmətlər
Portalındakı (www.e-emdk.gov.az)xidmət siyahısından
11-ci bölməyə daxil olmaq kifayətdir. Açılan xidmət
pəncərəsindəki xanaya müraciət zamanı istifadəçiyə
təqdim olunmuş bildirişdə qeyd olunan ərizə nömrəsini
daxil etdikdən sonra sənədin icra vəziyyəti barədə
məlumat ekranda görünür. Qeyd edək ki, müvafiq
məlumat SMS bildiriş formasında da vətəndaşın telefo-

nunaötürülür. Bunun üçün istifadəçi müraciət
nömrəsini 9193 SMS nömrəsinə göndərməklə
müraciətin icra vəziyyəti barədə məlumatı dərhal əldə
edə bilər.

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı müraciət
üzrə tələb olunan xidmət haqqı icra prosesində
müəyyən olunur. Vətəndaş bu barədə məlumatı xidmət
yerinə gəlmədən öyrənməklə hazır sənədlə bağlı
ödənişi yerinə yetirə bilər.Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Elektron Xidmətlər Portalındakı (www.e-
emdk.gov.az) siyahı üzrə 10-cu bölmədə “Daşınmaz
əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı müraciət üzrə xidmət

haqqının öyrənilməsi” xidməti ilə sənədin icrası ilə
bağlı dəqiq xidmət haqqını öyrənmək olar. Eyni
zamanda vətəndaş müraciət nömrəsini SMS-lə 9193-ə
göndərməklə xidmət haqqının məbləği ilə tanış ola
bilər.

Komitə xidmət haqqı ilə bağlı məbləğin
ödənilməsinidə elektron xidmət vasitəsilə onlayn
formada təklif edir. Bunun üçün istifadəçi Elektron
Xidmətlər Portalında (www.e-emdk.gov.az) 5-ci
bölmədəki “Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı
xidmət haqqının ödənilməsi” adlı elektron xidmətə
daxil ola bilər.

Çıxarışın hazırdır: bunu internet və telefonla öyrən

Əmlak idarəçiliyində elektronlaşma: cari ilin 8 ayında 200 mindən çox, ümumilikdə isə 1,2 milyondan artıq elektron xidmət göstərilib

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin mobil ofislərindən daha bir fərqlilik: qeydiyyat xidməti ucqar dağ kəndlərində

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

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədr
müavini Tərtər rayonunda vətəndaşlarla görüşüb

№ Əmlakın adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Torpaq sahəsi*
(kv.m)

Hərracaçıxarılanilkin (satış)
qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 Hacıqabul sahəsinin əmlak kompleksi Hacıqabul şəhəri, İ.Qayıbov küçəsi 1. “Azərxalça” Elmi Yaradıcılıq İstehsalat Birliyi (ləğv prosesindədir) 935,6 1 836,0 50 000 5 000
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(Ərizələr 16 sentyabr 2019-cu il - 16 oktyabr 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

15 oktyabr 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

10 sentyabr 2019-cu il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış dövlət nəfinə müsadirə edilmiş əmlakların siyahısı

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 ünva-

nı

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

icarəyə verilir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə
icarə haqqının

aşağı həddi
(manatla)

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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə veri-

lir

Uqodiya (təsərrüfat
yeri) növü,

keyfiyyət qrupu,
şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində hüququ
təsdiq edən sənədin

nömrəsi

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

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

Sumqayıt ərazi şöbəsi
4000 kv.m

Satılır 1200.00 5400.00 Sahibkarlıq II zona 305012000431

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
843 kv.m

Satılır 758.70 3540.60 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014949

3 Samux rayonu Samux
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev meyda-

nı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
17 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Gəncə ərazi şöbəsi
9400 kv m

İcarə 5.08 50.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 507012000752

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
17 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 88,2 ha İcarə 104.00 882.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 807012000877

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
17 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 6,0 ha İcarə 54.00 139.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 807012000875

6 Göyçay rayonu
Qaraməryəm Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

28 Tel: (020) 213 01 13
17 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 4,7 ha İcarə 42.30 282.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 408012001249

7 Göyçay rayonu
Qaraməryəm Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

28 Tel: (020) 213 01 13
17 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 2,8 ha İcarə 25.20 168.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 408012001248

8 Göyçay rayonu
Qaraməryəm Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

28 Tel: (020) 213 01 13
17 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 2,27 ha İcarə 2.29 82.63 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) IV qrup örüş 408012001077

9 Şəmkir rayonu Keçili
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi 17,69 ha İcarə 12.74 884.50 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 504012004169

10 Şəmkir rayonu Keçili
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi 1,03 ha İcarə 0.74 51.50 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 504012003785

11 Şəmkir rayonu Keçili
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi 5,5 ha İcarə 3.96 275.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 504012004168

12 Şəmkir rayonu Keçili
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi 5,3 ha İcarə 3.82 265.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 504012003755

13 Şəmkir rayonu Keçili
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi 1,25 ha İcarə 0.90 62.50 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 504012003772

14 Şəmkir rayonu Keçili
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
9000 kv m

İcarə 0.65 59.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 504012004079

15 Masallı rayonu Qızılağac
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəh,,H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
17 oktyabr 2019-cu il tari xi nədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 3,0 ha İcarə 33,12 780,00 78,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

III qrup bonitet balı
57 əkin 805012000971

16 Masallı rayonu
Güllütəpə Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəh,,H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
17 oktyabr 2019-cu il tari xinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi
1000 kv m

İcarə 1,10 25.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

III qrup bonitet balı
60 əkin 805012001088

17 Şamaxı rayonu Saqiyan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 27 Tel:(020) 2651076 
17 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi 1,0 ha İcarə 0.79 103,00 10,30 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) II qrup örüş 410012000663

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

9A Tel: (024) 244 26 10
17 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
3500 kv m

İcarə 3.78 23.45 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 403012001735

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

9A Tel: (024) 244 26 10
17 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
200 kv.m

Satılır 67.52 640.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001737

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

9A Tel: (024) 244 26 10
17 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 135.03 1280.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001716

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

9A Tel: (024) 244 26 10
17 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
60 kv.m
Satılır 20.25 192.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012000918

22 Balakən rayonu Xalatala
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
17 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
7000 kv m

İcarə 9.66 105.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

II qrup çoxillik
əkmə 401012001265

23 Balakən rayonu Xalatala
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
17 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 4,09 ha İcarə 24.54 613.50 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 401012001267

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

9A Tel: (024) 244 26 10
17 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 4,4 ha İcarə 26.40 286.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 401012001206

25 Şəki rayonu Aşağı
Göynük Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
17 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 2,5 ha İcarə 27.00 157.50 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 404012004999

26 Şəki rayonu Aşağı
Göynük Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
17 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 2,65 ha İcarə 7.95 166.95 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 404012005015

27 Şəki rayonu Aşağı
Göynük Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
17 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 2,5 ha İcarə 60.00 157.50 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı I qrup əkin 404012005008

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

9A Tel: (024) 244 26 10
17 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 448.32 835.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 404012005005

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

9A Tel: (024) 244 26 10
17 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 160.00 1674.00 Fərdi yaşayış evi III zona 402012002455

Qeyd:  1-7-cı  sətirdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsinin balansında olan
nəqliyyat  vasitləri 4-cü dəfə 25% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.

8-9-cu  sətirdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin
balansında olan  nəqliyyat  vasitləri 4-cü dəfə 25% endirimlə təkrar
hərraca çıxarılır.

10-cu sətirdə Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri

Xidmətinin 18 saylı Zaqatala ərazi idarəsinin balansında olan
nəqliyyat  vasitəsi 4-cü dəfə 25% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.

11-ci  sətirdə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin
balansında olan  nəqliyyat  vasitəsinin 25 iyun 2019-cu il tarixli
hərracının nəticəsi ləğv olunduğu üçün  təkrar hərraca çıxarılır.

12-ci  sətirdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika
Komitəsinin Qazax Rayon Statistika İdarəsinin balansında olan
nəqliyyat  vasitəsinin 16 iyul 2019-cu il tarixli hərracının nəticəsi

ləğv olunduğu üçün  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 privati-
zation.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)

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)

1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2004 3750 375

2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2002 3375 338

3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2004 3375 338

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

5. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Peugeot 406 ST 2003 1875 188

6. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Sonata 2003 3000 300

7. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Chevrolet Niva 2123L 2005 3750 375

8. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Nissan Maxima 2005 6000 600

9. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Renault Symbol 2007 3375 338

10. Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 18 saylı Zaqatala Ərazi İdarəsi Nissan Maxima 2007 5250 525

11. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Nissan Sunny 2006 6000 600

12. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Qazax Rayon Statistika İdarəsi Nissan Maxima 2002 3000 300

13. Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti Mercedes Benz S320 (qəzalı) 1998 5000 500

14. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası İsuzu NHR55E yük 2007 12000 1200

Sıra sayı Əmlakın adı Əmlakın yerləşdiyi ünvan Ölçü vahidi Miqdarı Əmlakın start  qiyməti                    Əmlakın satış qiyməti                    
Səbail rayonu

1 "Asus" markalı netbuk Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 50 5

manatla
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2019-cu il  oktyabr ayının 15-də keçiriləcək  pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

Bakı şəhəri  üzrə 10 sentyabr 2019-cu il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

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

Nizamnamə
kapitalının həcmi

(manat)

Buraxılmış
səhmlərin

ümumi sayı
(ədəd)

Bir səhmin
nominal
qiyməti
(manat)

Satışa çıxarılmış səhmlər            Satışa çıxarılan
səhmlərin

nominal dəyəri
(manat)

Satışa çıxarılan
səhmlərin ilkin
hərrac (satış)

qiyməti
(manat)

İlkin satış
qiymətinin

10%-i həcmində
hesablanmış behin
məbləği (manat)

sayı
(ədəd)

buraxılmış
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 edi -
lən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş  hüquqi və fiziki
şəxs lər iştirak edə bilərlər.  Sifarişlər  Azərbaycan Respublikasının
Əm lak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Əmlak Xidmətləri Mə ka nın -
da (ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi,
20) və yaxud komitənin e-emdk.gov.az elektron xidmətlər portalı
va si təsilə hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək  qə -
bul olunacaqdır. Məlumat dərc olunduğu gündən hərracda iştirak et -
mək arzusunda olan fiziki və hüquqi şəxslər səhmləri satışa çı xa rı -

lan müəssisələr barədə zəruri məlumatlarla komitənin pri va ti za -
tion.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 oktyabr  ayının 15-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. 

№ Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitələrinin markası Buraxılış ili Hərraca çıxarılan  ilkin satış qiyməti (manat) Hərracda yekun satış qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi
1 Azərbaycan Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzi Mitsubishi L-300 1997 1500 1560 25/19  08.08.2019
2 Azərbaycan Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzi Nissan Maxima 2000 3000 3000 25/19  08.08.2019
3 Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Avtonəqliyyat Təsərrüfatı ZİL-431410 1992 1000 1000 25/19  08.08.2019
4 Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Avtonəqliyyat Təsərrüfatı ZİL-431410 1991 1000 1000 25/19  08.08.2019
5 Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin  1 saylı məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsi QAZ-5204 1990 1300 1300 25/19  08.08.2019
6 Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin 10 saylı məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsi QAZ-3307-12 2006 1300 1300 25/19  08.08.2019
7 Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Avtonəqliyyat Təsərrüfatı UAZ-315122 2006 1000 2700 25/19  08.08.2019
8 Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Avtonəqliyyat Təsərrüfatı PAZ-321054-07 2003 1500 1500 25/19  08.08.2019
9 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Renault Symbol 2007 4050 4050 25/19  08.08.2019
10 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai H-100 2006 4050 4050 25/19  08.08.2019

“Bərdə Avtonəqliyyat” ASC-nin
səhmdarlarının nəzərinə

28 oktyabr,  2019-cu il, saat 11:00,  “Bərdə Avtonəqliyyat” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin ümumi yığıncağı keçiriləcək:

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1. Əmlakın və torpaq sahəsinin bir hissəsinin özgəninkiləşdirilməsi
2. Digər məsələlər

Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq edən
sənədlə iştirakı vacibdir.

Ünvan: Bərdə şəhər, Həzi Aslanov küçəsi, 119
Əlaqə telefonu: 050 220 00 05

“Bərdə Avtonəqliyyat” ASC-nin sədri                                       

“Bakı Tələbat Qabları” ASC-nin
səhmdarlarının nəzərinə

29 oktyabr 2019-cu il, saat 11:30-da,  “Bakı Tələbat Qabları” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin ümumi yığıncağı keçiriləcək:

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1. İdarəetmə strukturunun seçilməsi və təyini;

Ümumi yığıncaqda səhmdarların iştirakı vacibdir.

Bakı Tələbat Qabları” ASC-nin Direktoru
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