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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları oktyabr
ayının 24-də saat 15:00-da keçiriləcəkdir.2

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

Heydər Əliyev Mərkəzində “Əsrin müqa vi lə -
si”nin 25 illiyi və Neftçilər Günü münasibətilə mə -
ra sim keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Pre zi -
den ti İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib

Dövlətimizin başçısı tədbirdə nitq söylədi.

Prezident İlham Əliyev əlamətdar gün mü na si -
bə ti lə təbriklərini çatdırdı. Azərbaycanın dünyada
sənaye üsulu ilə, həmçinin dənizdə neft hasil edən
ilk ölkə olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı
o vaxtdan bəri neftçilərimizin ölkənin iqtisadi qüd -
rə ti nin artırılmasındakı rolunu yüksək qiy mət lən -

dir di. Prezident İlham Əliyev 1990-cı illərin əv vəl -
lə rin də, ovaxtkı rəhbərliyin səriştəsizliyi nəti cə sin -
də yaranmış iqtisadi-siyasi böhranın ölkəni ağır və -
ziy yə tə saldığını və belə bir zamanda xalqın tələbi
ilə hakimiyyətə gələn ulu öndər Heydər Əliyevin
uzaq görənliyi və cəsarəti sayəsində Azərbaycanın
xilas olması naminə göstərdiyi xidmətlərdən da nış -
dı. 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nin im za lan -
ma sı nı tarixi hadisə adlandıran, o zaman qarşıya çı -
xan çətinliklərin aradan qaldırılması üçün gös tə ri -
lən səyləri xatırladan Prezident İlham Əliyev hə -
min dövrdə riskli bir dövlət kimi tanınan Azər bay -
ca na xarici investorları cəlb etmək üçün Ulu Ön də -

rin göstərdiyi sarsılmaz iradəni xüsusi qeyd etdi.
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasının öl kə mi -

zin sonrakı inkişafındakı və Azərbaycanın bey nəl -
xalq aləmdə etibarlı tərəfdaş kimi tanınmasındakı
həl ledici rolundan danışan Prezident İlham Əliyev
neft dən əldə edilən gəlirlərin, ilk növbədə, xalqın
ri fahının yaxşılaşmasına yönəltmək kimi əsas
məq sədə nail olunduğunu vurğuladı. Azərbaycanın
kar bohidrogen ehtiyatlarını xarici bazarlara çı xar -
maq üçün çəkilmiş neft-qaz kəmərləri vasitəsilə ix -
rac olunan sərvətimizin ölkəyə gətirdiyi fay da lar -
dan bəhs edən dövlətimizin başçısı “Əsrin mü qa vi -
lə si”nin uğurlu icrasının əhalinin məşğulluğunun

tə mi nində, yeni nəsil ixtisaslı neftçi kadrların ha -
zır lanmasında, sosial infrastrukturun tamamilə
ye ni lənməsində, məcburi köçkün, şəhid və az-tə -
mi nat lı ailələrin sosial problemlərinin həllində,
Azər bay ca nın kosmik ölkəyə çevrilməsində və
respub li ka mızın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun
getdikcə art masındakı həlledici rolundan söz
açdı. Neftdən əldə olunan gəlirlərin qeyri-neft
sektorunun tə rəq qi si nə da təkan verdiyini deyən
Prezident İlham Əli yev neft-qaz sektorunun inki-
şafının davamlılığının bundan sonra da prioritet
olacağını bildirdi. Dövlətimizin başçısı neftçilərə
yeni uğurlar ar zu la dı.

Sonra ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Örl Lit -
zen berqer Birləşmiş Ştatların Dövlət katibi Maykl
Pompeonun məktubunu oxudu.

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri
Ceyms Şarp Birləşmiş Krallığın Beynəlxalq
Ticarət Departamentinin Beynəlxalq Ticarət üzrə
Dövlət katibi Yelizaveta Trussun məktubunu
oxudu.

Daha sonra BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və
Türkiyə üzrə regional prezidenti Qəri Counz və
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
birinci vitse-prezidenti Xoşbəxt Yusifzadə çıxış
etdilər.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
“Əsrin müqaviləsi”nin 25 illiyi və Neftçilər Günü

münasibətilə keçirilən mərasimdə iştirak edib
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Mobil qeydiyyat xidməti cəbhə bölgəsində

Daşınmaz əmlak obyektlərinin formalaşdırılması və kadastr planlarının verilməsi: xidmət prosedurları nədən ibarətdir?

ELANLAR

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq cəbhə
bölgəsində yaşayan sakinlərə xidmətlərin daha
rahat və innovativ üsullarla təqdim edilməsi,
ünvanlardaca göstərilməsi, o cümlədən vətən -
daşların sosial-iqtisadi sahələrdə problemlərinin
həll edilməsi istiqamətində tədbirlər həyata
keçirilir. Buna uyğun olaraq Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi də vətəndaş xidmətin deyil,
xidmətin vətəndaşın ünvanında olması prinsipinə
əməl edərək nəinki şəhərlərdə, iş yerlərində, ucqar
bölgələrdə eləcə də, cəbhə xəttinə yaxın yerləşən
rayonlarda sosial qeydiyyat kampaniyaları keçirir.    

Komitə cəbhə bölgələrində yaşayan əhaliyə
mütəmadi olaraq ünvanlardaca daşınmaz əmlakın
qeydiyyatı ilə bağlı səyyar xidmətlər göstərir,
vətəndaşların xidmətlərdən daha operativ
yararlanması üçün genişmiqyaslı işlər görür. Sosial
əhəmiyyətli kampaniya bu dəfə sentyabrın 20-də
Ağdamın Çıraqlı kəndində keçirildi. Həmin
kampaniya bu əraziyə yaxın yerləşən Ağdamın
Əhmədağalı,Mirəşelli, Kol Qışlaq kəndlərini də
əhatə etdi.

Səyyar ofislər cəbhə xəttində 100-ə yaxın
sakinəbirbaşa olduqları məkanda qeydiyyat
xidməti göstərib, vətəndaşlardan əmlaka dair elek-
tron çıxarışın hazırlanması üçün ilkin sənədlər
toplanıb.Onların 35-i Əhmədağalı, 30-u, Mirəşelli,
25-i Çıraqlı, 10-a yaxını isə Kol Qışlaq kəndlərinin
sakinləri olub. Əldə edilən sənədlər fərdi yaşayış
evinə, həyətyanı torpaq sahələrinə aid olub. Bu
fəaliyyət dövlət qayğısının bariz nümunəsi olmaqla
xidmətləri cəbhə bölgəsindəki sakinlər üçün daha
əlçatan edir.

Xidmətdən istifadə edən vətəndaşlar arasında
Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları, şəhid ailələri,
döyüşlərdə xəsarət almış şəxslər də olub. Hətta
onların bəzilərinə qeydiyyat xidmətləri evlərindəcə
göstərilib. Qeyd edək ki, əmək və ya məişət
fəaliyyəti səbəbindən vaxtı az olanlara yaşadıqları
ərazilərdə, sağlamlıq imkanları məhdud cəbhə
bölgəsi sakinlərinə evlərində xidmətin göstərilməsi
birbaşa olaraq onların rahatlığına istiqamətlənib.
Kampaniyadan istifadə edən bütün vətəndaşlar
göstərilən yüksək səviyyəli xidmətdən razılıqlarını
bildiriblər.  

Bundan başqa mobil ofislərdə yaradılan şərait
nəticəsində mütəxəssislər çıxarış veriləcək
əmlakların müayinəsini, çöl-ölçmə işlərini, texniki
plan-ölçülərinin müəyyən olunmasını həyata
keçiriblər.

Komitənin fəaliyyətində istifadə olunan yeni -

liklər, müxtəlif sadələşmiş və elektron formada
göstərilən xidmətlər barədə sakinlər əməkdaşlar
tərəfindən  məlumatlandırılıb.Bildirilib ki,
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 informasi-
yada çıxarışın reyestr, qeydiyyat nömrələri,
elektron çıxarışın yoxlanılması ilə bağlı keçid linki
göstərilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-
cü il 23 oktyabr tarixli 972 nömrəli Fərmanı ilə
təsdiq edilmiş "Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində
olan torpaqların mülkiyyət və ya icarəyə verilməsi
ilə bağlı torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi Qaydaları"na əsasəndövlət və bələ diy yə
torpaqlarının satışı və ya icarəyə verilməsi hə ya ta
keçirilir. Bu istiqamətdə hərrac və müsabiqələr Əm -
lak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təş kil

edilir. Komitə torpaq müsabiqəsi və ya hər rac la rı -
nın keçiriləcəyi vaxtı müəyyən edir,alqı-satqı və
icarə obyekti üzrə tələb olunan sənədləri ha zır la yır.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərə fin dən döv -
lət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mül -
kiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı torpaq hər -
racları və müsabiqələrinin keçirilməsiüzrə xid mət lər
göstərilir. Müsabiqə və ya hərracın ke çi ril mə si
haqqında elan komitə tərəfindən hazırlanır və mət bu

orqanı olan “Mülkiyyət” qəzetində, rəsmi saytda
(emdk.gov.az) və digər kütləvi informasiya
vasitələrində yayımlanır. Müsabiqə və ya hərracın
keçiriləcəyi tarixdən ən azı 30 gün əvvəl dərc edi lən
elanda torpağı müsabiqəyə və ya hərraca çıxa ran
hüquqi şəxs barədə məlumat, müsabiqə və ya hər racın
keçirilməsi şərtləri, yeri, vaxtı və tarixi qeyd edilir. Eyni
zamandaelanda ilkin qiymət, mü sa  bi qə və ya hərracda
iştirak etmək üçün təqdim olu  nan sənədlər və torpaq

sahəsi ilə bağlı mə lu mat lar öz əksini tapır. Xidmətin
həyata keçirilməsi ilə bağ  lı hüquqi və ya fiziki
şəxslərdən ərizə, möhürlü zərf də təklif (müsabiqə
keçirilən hallarda), hüquqi şəx sin nizamnaməsi, hüquqi
şəxsin dövlət qey diyyatı haqqında şəhadətnaməsi və
digər sənədlər tələb olunur. 

Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində saxlanılan
tor paqlar müsabiqə və ya hərrac vasitəsilə mül kiy -
yət və ya icarəyə verildikdə qalibəkomissiya tə rə -

fin dən müvafiq şəhadətnamə verilir. Bu şəha dət na -
mə əsasında hərrac və ya müsabiqədə qalib gəlmiş
hü quqi və ya fiziki şəxslə bələdiyyə torpaqları
üçün müvafiq bələdiyyə, dövlət torpaqları üçün isə
Əm lak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında
Tor paqların Dövlət İdarəetməsinin Təşkili üzrə
Döv lət Agentliyi arasında20 gündən gec olma ya -
raq qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq
müqavilə bağlanır.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 4
sentyabr 2019-cu il tarixində “İri dövlət şirkətlərinə
dair vahid məlumat bazasının formalaşdırılması və
ondan istifadə Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə
Qərar qəbul edib. Bu qaydalar “Dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi və idarə edil -
mə sinin səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı bəzi
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezi dentinin 19 iyul 2016-cı il tarixli Fərmanı əsa -
sın da hazırlanıb. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi dövlət əm -
la kının idarə edilməsində səmərəliliyin artırılması,
dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və istifadəsi
üzərində dövlət nəzarətinin təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı iri dövlət şirkətlərinə dair vahid məlumat

bazasınınformalaşdırılması istiqamətində artıq in -
ten siv işlər görür. Bu platforma ayrıca bölmə olaraq
ko mitənin Elektron Xidmətlər Portalında yer ləş di -
ri lib. Özündə 20-ə yaxın iri dövlət şirkətinin cəm -
ləş diyi platformada kadr uçotu üzrə məlumatlar,
maliyyə və mühasibat göstəriciləri, o cümlədən
daşınmaz əmlaka dair hesabat formaları yer alır.
Məlumat bazasına iri dövlət şirkətləri tərəfindən
onlayn rejimdə müvafiq məlumatları daxil etməyə
imkan verən veb platforma yaradılmışdır. 

Kadr uçotu hissəsində informasiya sisteminin
iştirakçılarına aid ştat vahidi, faktiki işləyənlərin
sayı, vakant yerlərin sayı, mühəndis-texnikiheyətin
sayı və əməkhaqqı fondu barədə məlumatlar əks
olunub. Maliyyə göstəriciləri özündə “Maliyyə

Hesabatlarının BeynəlxalqStandartlarına əsasən
mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”na 1 və 2
nömrəli əlavələrdəki hesabat formaları və bu
formalarda göstərilən məlumatları cəmləşdirib.
Daşınmaz əmlaka dair məlumatlara isə bu sistemin
iştirakçılarına aid daşınmaz əmlakın sayı, tikililərin
ümumi sahəsi, istehsal təyinatlı binaların sahəsi,
tikililərin balans dəyəri, tikililərin qalıq dəyəri və
ümumi torpaq sahəsi barədə informasiyalar aiddir. 

Həmin məlumatlar iri dövlət şirkətləri tərə fin -
dən informasiya sisteminə gücləndirilmiş elektron
im zadan və ya digər elektron eyniləşdirmə va si tə lə -
rin dən istifadə olunmaqla daxil edilməli və təs diq -
lə yən şəxsin gücləndirilmiş elektron imzası ilə im -
za lan malıdır. 

Bu informasiya sistemi vasitəsilə dövlət əmlakı
daha səmərəli istifadə ediləcək, həmin mü əs si sə lər -
də korporativ idarəetmənin tətbiqi və onların ma liy -
yə-təsərrüfat fəaliyyətində şəffaflıq artırılacaq.
Həmçinin iri dövlət şirkətlərinin maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyəti müqayisəli təhlil ediləcək, daxil edilən
məlumatlar real vaxt rejimində əldə olunacaq. 

Tam əhatəli, dəqiq, etibarlı və çevik qaydada
yeni ləşən bazaya gələcəkdə digər dövlət müəs si sə -
lə rinin də inteqrasiyası həyata keçirilə bilər. İn for -
ma siya sisteminə daxil edilmiş məlumatların müha -
fi zə siyüksək səviyyədə aparılır, tam olaraq təhlü kə -
siz lik təmin edilir.

Qeyd edilməlidir ki, bu informasiya sisteminin
operatoru Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsidir.

Daşınmaz əmlak obyektlərinin formalaş dı -
rıl ma sı dedikdə, daşınmaz əmlakın dövlət
reyes trin də dövlət qeydiyyatına alınmış ob yek -
tin bir his sə si nin ayrılması, bölünməsi, bir ləş di -
ril məsi ilə bağ lı aparılan kompleks kadastr iş lə -
ri nin məcmusu nə zərdə tutulur. Azər baycan
Res publikası Pre zi den ti nin 2010-cu il 27 iyul
ta rixli 308 nömrəli Fər ma nı ilə təsdiq edilmiş
"Azər baycan Res pub li ka sın da daşınmaz əm la -
kın vahid dövlət kadastrının tərtib edilməsi və
apa rıl ması Qaydaları"na uyğun olaraq da şın -
maz əmlak obyektlərinin for ma laş dırılması və

kadastr planlarının verilməsinə dair iş lər Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi tə rə fin dən aparılır.

Bu xidmət Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və
Ünvan Reyestri Xidmətinin inzibati binasında
və Əmlak Xidmətləri Məkanında gös tə ril -
məkdədir. Daşınmaz əmlakın formalaşdırılması
və kadastr planlarının verilməsi xidməti üçün
istifadəçilərdən sorğu, ərizə, xidmət haqqının
ödənilməsi barədə sənəd, torpaqdan daimi isti -
fa də hüququna dair dövlət aktları, hüquqi şəxsin
dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsi və
di gər sənədlər tələb olunur. 

Daşınmaz əmlak obyektlərinin forma laş dı -
rıl  ma sı və kadastr planlarının verilməsi xid m -
ətindən isti fadə etmək istəyən şəxslər ərizə və ya
sorğu ilə adı çəkilən xidmət ünvanlarına ya xın -
laşa bilər. Xid mət prosedurlarına gəldikdə isə,
müraciət qə bul edildikdən 5 gün müd də tin də
daşınmaz əmlak obyektinin for ma laş dı rıl ma sı -
nın mümkünlüyü ilə bağlı araşdırma aparılır. Ki -
fayət qədər məlumat olmadığı halda da şın maz
əmlak obyektinin formalaşdırılmasının müm -
künlüyünün müəy yən ləş di ril mə sinə dair ka -
meral və çöl tədqiqat işləri aparılır. Daşınmaz

əm lak obyektinin formalaşdırılması layi həsi ha -
zır landıqdan sonrayeni yaradılan və for ma laş dı -
rı lan obyektlər barədə kadastr planları hazır la nır
və rəsmiləşdirilərək istifadəçinin elek tron ün va -
nına, kağız üzərində əsli isə poçt ün vanına gön -
dərilir və ya birbaşa istifadəçiyə təqdim edi lir.

Qeyd edək ki, daşınmaz əmlak ob yekt lə ri nin
formalaşdırılması və kadastr planlarının ve ril  mə -
si  ilə bağlı göstərilən xidmətlərdə dövlət rü sumu
tə ləb olunmur. Xidmət haqqı isə Azər bay can Res -
publikası Tarif (qiymət) Şurasının 2010-cu il 10
noyabr tarixli, 1 saylı qərarı ilə mü əyyən olunur.

Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı müsabiqəvə hərrac qaydaları necədir?

İri dövlət şirkətlərinə dair vahid məlumat bazası formalaşdırılır

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

17 sentyabr 2019-cu il tarixdə Bərdə rayonu üzrə  keçirilmiş hərracda satılmış kiçik dövlət müəssisənin (obyektin) siyahısı

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

1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 4 34.5 3.45
2 "Dimo T2" markalı mobil telefon və elektrik qidalandırıcı Hərracların Təşkili üzrə Aukaion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 2 17.1 1.71

Yasamal rayonu
1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Aukaion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 2 225 22.5

Sabunçu rayonu
1 "Samsung" markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Aukaion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 2 58.5 5.85

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

Göygöl rayonu
1 Maldarlıq ferması Göygöl rayonu ədəd 1 40000 4000

İmişli rayonu
1 "Vaz 21074" markalı avtomobil (əsaslı təmirə ehtiyacı var) İmişli rayonu ədəd 1 2520 252

manatla

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

rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 ünvanında) və yaxud
komitənin e-emdk.gov.az elektron xidmətlər portalı vasitəsilə
hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək qəbul edilir. 

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

- fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;

- aşağıdakı hesaba 10% behin köçürülməsini təsdiq edən
sənədin surəti;

Hesab nömrəsi: Müxbir hesab
AZ85NABZ01360100000003003944, SWİFT BİK CTREAZ22.

Vəsaiti alan:Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin  yanında
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi,                                                                        

Hesab № AZ77CTRE00000000000002647902 
VÖEN 2000325371. 
Büdcə təsnifatının kodu: 142191
Büdcə səviyyəsinin kodu: 7
Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, X.R.Ulutürk 20             
Tel: 193

№ 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 Avtomobillərə texniki qul-
luq stansiyası

Bərdə rayonu,
Mirzəxan kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş
"Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 92.1 1500.0 x 11500 11500 №233

13.10.2017
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları oktyabr ayının 24-də saat 15:00-da keçiriləcəkdir.  

(Ərizələr  23 sentyabr 2019-cu il - 23 oktyabr 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)
Sıra
№
si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra
hakimiyyəti, bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya
hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu
Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan

torpaq sahəsi və satıcı ilə bağlanacaq
müqavilənin layihəsi ilə tanış olma

tarixi, vaxtı və ünvanı

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

icarəyə verilir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə icarə
haqqının aşağı həddi

(manatla)

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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə veri-

lir

Uqodiya (təsərrüfat yeri)
növü, keyfiyyət qrupu,

şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində hüququ
təsdiq edən sənədin

nömrəsi

1 Abşeron rayonu
Mehdiabad Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

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

Abşeron ərazi şöbəsi
350 kv.m

İcarə 0.0357 5.30 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı V qrup şərti yararsız 308012014959

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
5935 kv.m

İcarə 4.27 59.40 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 308012014351

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
350 kv.m

Satılır 315.00 735.00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 308012014847

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
279 kv.m

Satılır 251.10 2399.40 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 308012015015

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
786 kv.m

Satılır 707.40 4457.00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 308012014866

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
721 kv.m

Satılır 648.90 5192.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 308012014566

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

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

Gəncə ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 103.68 876.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 507012000719

8 Göygöl rayonu Qızılca
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev meyda-

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

Gəncə ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 103.20 1716.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 508012000585

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

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

Şirvan ərazi şöbəsi 4,1 ha İcarə 4.80 131.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) Örüş 809012002479

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

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

Şirvan ərazi şöbəsi 13 ha İcarə 15.30 208.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) Örüş 809012002665

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

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

Şirvan ərazi şöbəsi
12 kv.m
Satılır 3.60 336.00 Sahibkarlıq II zona 909012000774

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

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

Şirvan ərazi şöbəsi 4,5 ha İcarə 40.50 234.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 909012000611

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

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

Şirvan ərazi şöbəsi 4 ha İcarə 36.00 208.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 909012000610

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

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

Şirvan ərazi şöbəsi 4 ha İcarə 36.00 208.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 909012000609

15 Yevlax rayonu Yevlax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
24 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi
98 kv.m
Satılır 142.10 1764.00 Sahibkarlıq I zona 901012001199

16 Yevlax rayonu Yevlax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
24 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi
97 kv.m
Satılır 72.75 1746.00 Sahibkarlıq III zona 901012001197

17 Yevlax rayonu Yevlax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
24 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi
90 kv.m
Satılır 130.50 1575.00 Sahibkarlıq I zona 901012001198

18 Goranboy rayonu
Qızılhacılı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev prospekti

357 Tel: (020) 205 27 77
24 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 1,82 ha İcarə 1.30 55.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup, örüş 509012001490

19 Goranboy rayonu
Qızılhacılı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev prospekti

357 Tel: (020) 205 27 77
24 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
9900 kv.m

İcarə 0.71 30.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup, örüş 509012001489

20 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001587

21 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001587

22 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001587

23 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 240.00 4000.00 Həyətyanı II zona 501012001587

24 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 288.00 4800.00 Həyətyanı II zona 501012001587

25 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 288.00 4800.00 Həyətyanı II zona 501012001587

26 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 144.00 2400.00 Həyətyanı II zona 501012001494

27 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001494

28 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001494

29 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001494

30 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001494

31 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001494

32 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001494

33 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001494

34 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 288.00 4800.00 Həyətyanı II zona 501012001494

35 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 288.00 4800.00 Həyətyanı II zona 501012001494

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

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

Qazax ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 384.00 6400.00 Həyətyanı II zona 501012001494

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

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

Qazax ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 384.00 6400.00 Həyətyanı II zona 501012001494

38 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 384.00 6400.00 Həyətyanı II zona 501012001494

39 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001513

40 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001513

41 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001513

42 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001513

43 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001513

44 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001513

45 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001513

46 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001513

47 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001513

48 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 240.00 4000.00 Həyətyanı II zona 501012001513

49 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 240.00 4000.00 Həyətyanı II zona 501012001513

50 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 288.00 4800.00 Həyətyanı II zona 501012001513

51 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 288.00 4800.00 Həyətyanı II zona 501012001513

52 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 384.00 6400.00 Həyətyanı II zona 501012001513

53 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 384.00 6400.00 Həyətyanı II zona 501012001513

54 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 384.00 6400.00 Həyətyanı II zona 501012001513

55 İmişli rayonu Xoşçobanlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu S.İmrəliyev

küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
24 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 11 ha İcarə 12.87 550.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup örüş 907012000394

56 İmişli rayonu Xoşçobanlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu S.İmrəliyev

küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
24 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 5,47 ha İcarə 6.40 273.50 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) IV qrup örüş 907012000393
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Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat                                                                                                                                                                                                                                                                    
Torpaq müsabiqə və hərracları oktyabr ayının 24-də saat 15:00-da keçiriləcəkdir.                                                                                                                                                                  

(Ərizələr  23 sentyabr 2019-cu il - 23 oktyabr 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

Elan
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Əmircan ŞTQ, S.Bəhlulzadə
küçəsi, 411 ünvanında yerləşən “Suraxanı Maşınqayırma

Zavodu” törəmə açıq səhmdar cəmiyyətinin bazasında Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin 12 sentyabr 2019-cu il tarixli
180 nömrəli sərəncamı ilə “Suraxanı Maşınqayırma Zavodu”
açıq səhmdar cəmiyyətiyaradılmışdır. Səhmdar cəmiyyətinin
nizamnamə kapitalı 12787408.00 (on iki milyon yeddi yüz

səksən yeddi min dörd yüz səkkiz) manat artırılaraq
17532322.00 (on yeddi milyon beş yüz otuz iki min üç yüz

iyirmi iki)  manat həcmində müəyyənedilmişdir. 

“SAM” ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

“SAM” ASC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağı 05 noyabr 2019-
cu il saat10:00-da İsmayıllı rayonu, Mican kəndində keçiriləcəkdir.

İclasın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin icra orqanının (sədrin) seçilməsi;
2. Cəmiyyətin nizamnaməsinin yeni redaksiyada təsdiqi;
3. Digər məsələlər
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq edən

sənədlə iştirakı vacibdir.

Əlaqə telefonu:  (050) 225-45-77
“SAM” ASC-nin icra orqanı

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

verilir

Uqodiya (təsərrüfat
yeri) növü, keyfiyyət
qrupu, şəhərlərdə və
rayon mərkəzlərində

zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq edən

sənədin nömrəsi

57 Masallı rayonu
Türkoba Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad

şəh,,H.Əliyev prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
24 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 42,12 900.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

II qrup, bonitet balı 71,
əkin 805012001101

58 Ağsu rayonu Ərəb -
mehdibəy Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri,

H.Əliyev prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
24 oktyabr 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi 30 ha İcarə 23.76 570,00 57,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup örüş 409012000808

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

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

Şəki ərazi şöbəsi 2 ha İcarə 4.32 152.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) Örüş 403012001690

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

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

Şəki ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 405.10 1080.00 Həyətyanı I qrup, əkin 403012001751

61 İsmayıllı rayonu
İsmayıllı Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 7,5 kv.m Satılır 3.83 540,00 54,00 Sahibkarlıq I zona 407012001334

62 İsmayıllı rayonu
İsmayıllı Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 20 kv.m Satılır 2.03 1440,00 144,00 Sahibkarlıq I zona 407012001344

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 30 kv.m Satılır 9.00 314.10 Sahibkarlıq II zona 405012002141

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 200 kv.m Satılır 60.00 2094.00 Sahibkarlıq II zona 405012002143

65 Oğuz rayonu Xaçmaz
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 24,72 ha İcarə 341,14 1483.20 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 405012002160

“Ağdaş Avtonəqliyyat” açıq səhmdar cəmiyyətinin
özəlləşdirmə planı (emissiya prospekti) itirildiyi üçün

etibarsız hesab olunsun. 
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