
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının “ACWA
Power” şirkətinin idarə heyətinin sədri Mo ham -
mad Abunayyanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin
“Masdar” şirkətinin icraçı direktoru Mohammed
Jameel Al Ramahini qəbul edib.

Qonaqları salamlayan Prezident İlham ƏLİYEV
dedi:

-Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizi görməyə
çox şadam. Sizi enerji sektorunda, xüsusilə bərpa
olunan enerji resursları sektorunda aparıcı şirkətlər
olan “ACWA Power” şirkəti və “Masdar” şirkəti
ilə bu gün imzalanmış çox mühüm İcra Müqaviləsi
münasibətilə təbrik etmək istərdim.Bu müqavilə
Azərbaycanda enerji layihələrinin inkişafında yeni
səhifə açacaq.Çünki bərpa olunan enerji bu gün
bizim üçün enerji sektorunda prioritetlərdən
biridir.Azərbaycan artıq özünün elektrik enerjisi
eh tiyaclarını təmin edir və həm də elektrik enerjisi
ixrac edir.Lakin bizim hədəfimiz bərpa olunan
ener ji sektoruna investorlar cəlb etməkdir və bu
İcra Müqaviləsinin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki,
külək və Günəş elektrik stansiyaları investorların
və saiti hesabına tikiləcək. Beləliklə, siz Azər bay -
can da işləməyə maraq göstərirsiniz. Biz bunu öl kə -
mi zə, gələcəyimizə olan etimad hesab edirik.Çünki
bu, çox böyük investisiyadır. Mənə məlumat ve ril -
di ki, bu gün İcra Müqaviləsinin imzalanmasından
sonra digər müqavilələrin hazırlanması üçün bir
qədər vaxt var və ümidvarıq ki, bu il biz Günəş və
külək elektrik stansiyalarının təməlqoyma mə ra si -
min də iştirak edəcəyik. Bu, bizim üçün çox mü -
hüm layihədir.

Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan elektrik enerji-
si sektoruna çoxlu investisiya yatırıb və elektrik
xətləri bizi qonşularımızla birləşdirir.Biz elektrik
enerjisinin istehsalına çoxlu investisiya yatırmışıq.
Bu gün bizim 1000 meqavat əlavə elektrik enerji
gücümüz var və biz bunu ixrac edirik, bizim ixrac
bazarlarımız var. Həmçinin sizə bildirmək istərdim
ki, bizim bu sektordakı investisiyalarımız aparıcı
beynəlxalq institutlar tərəfindən, xüsusilə Davos
Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən qeydə alınır.
On lar elektrik enerjisinin əlçatanlıq indeksinə görə
Azər baycanı dünyada ikinci yerə layiq görüblər.
Bütün ölkəmiz elektrik xətləri ilə təmin olunub və
qeyd etdiyim kimi, bu gün Azərbaycan ixracatçıya
çevrilib.Həmçinin bu yaxınlarda, bir aydan bir
qədər çox bundan əvvəl biz tərəfdaşlarımızla bir -
lik də mühüm qaz kəməri layihəsi olan və artıq Av -
ro pa İttifaqının sərhədlərinə çatan TANAP-ı ta -
mam ladıq. Biz Günəş və küləkdən nə qədər çox
ener ji əldə etsək öz ehtiyaclarımıza və ixrac üçün
təbii qaza bir o qədər qənaət edəcəyik.Ona görə də
mən bugünkü mərasimə çox böyük əhəmiyyət ve -
ri rəm.Bu, bizim doğru yolda olduğumuzu gös tərir.
Bu, həmçinin onu göstərir ki, Azərbaycan in ves tor -
lar üçün çox yaxşı şərait yaradıb.

Sizin investisiyalarınız yüz milyonlarla dollar
məbləğində olacaq.Elektrik enerjisinin ümumi
həc mi 440 meqavat olacaq.Bu, həqiqətən Azər bay -
can da bərpa olunan enerji baxımından böyük də yi -
şik lik olacaq.Həmçinin şadam ki, bu layihələrdə
sizin şirkətləriniz tərəfdaş olaraq seçiliblər.Hesab
edirəm ki, bu, gözlənilməz deyil. Çünki mənə mə -
lu mat verilib ki, “ACWA Power”in ümumilikdə 30
min meqavatdan çox elektrik enerjisi var və bərpa

olunan enerji sahəsində də 8 min meqavat elektrik
enerjisi hasil edir. “Masdar” 4 min meqavat bərpa
olu nan elektrik enerjisi istehsal edir.Beləliklə, siz
bu sahədə çox təcrübəli və aparıcı şir kət lər si niz.
Bu na görə də sizi görməkdən çox məmnunam.
Əmi nəm ki, bizim əməkdaşlığımız uzunmüddətli
olacaq, bütün layihələr və texniki məsələlər vax tın -
da həll ediləcək.Biz bu iki iri layihəni başlayacağıq
və bu layihələr Azərbaycana gələcəkdə digər in -
ves tisiyaları, digər investorları da cəlb etmək im -
kanı verəcək.Çünki bizim ölkə küləklə və Günəşlə
zəngindir.Bəzən külək hansısa narahatlıq yaradır,
lakin, eyni zamanda, havanı təmizləyir.Ancaq indi
külək və Günəş bizim enerji istehsalımıza xidmət
edəcək və bunun sayəsində daxili istifadə və ixrac
üçün çoxlu təbii qaza qənaət olunacaq.Bir daha xoş
gəlmisiniz və bir daha Azərbaycanda investor ol -
maq qərarınıza görə sizə təşəkkürümü bildirmək
istə yirəm.

x x x
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının “ACWA

Power” şirkətinin idarə heyətinin sədri Moham -
mad ABUNAYYAN dedi:

- Cənab Prezident, icazə verin Sizə təşək kü rü -
mü və hökumətimizin, Kralın, Vəliəhdin salam la -
rını çatdırım. Səudiyyə Ərəbistanının hökuməti ilə,
bizim rəhbərlərlə artıq qurduğunuz bu möhtəşəm
münasibətləri örnək göstərmək olar. Səudiyyə Ərə -
bistanının şirkətinə göstərdiyiniz etimad sayəsində
biz indi Azərbaycanda bərpa olunan enerji ilə bağlı
Sizin planlarınızı artıq həyata keçirə biləcəyik. Sər -
mayələrə, iqtisadi və sosial dəyərlərə gəldikdə, bər -
pa olunan enerjinin bizim layihələrə cəlb edilməsi
nöqteyi-nəzərindən Sizin gözləntilərinizi gerçək -
ləş dirə biləcəyik.Azərbaycanın resurslarını fərqli
ener ji generasiyasında istifadə etməyə yönəl dəcə -
yik. Azərbaycan üçün ən yaxşı optimallaşdırılmış
iqti sadi həll yoluna nail olmaq üçün yanacaq ba -
lan sını təkmilləşdirəcəyik. Mən çox şadam və Sizə
həqiqətən minnətdaram ki, Siz bizi seçdiniz.Çünki
bu, Səudiyyə Ərəbistanı ilə münasibətlərə göstər -
di yi niz etimadı əks etdirir.Sizin tətbiq etdiyiniz
müfəssəl proqramınız bizə həddən çox müsbət
təsir bağışlamışdır. Həqiqətən prosesdə - texniki,

kom mersiya, müqavilə proseslərində də ən yaxşı
təc rübədən istifadə edilmişdir.Bizim digər ölkə lər -
lə necə işlədiyimizə dair və bərpa olunan enerji
proq ramlarını necə başlamağımızla bağlı geniş təc -
rü bəmiz var. Lakin Azərbaycan nadirliyi ilə seçilir.
Çünki siz artıq proqrama başlamısınız.Siz ən yaxşı
şir kətləri rəqabət aparmaq üçün çox peşəkar və şəf -
faf şəkildə cəlb etmisiniz.Siz, həmçinin çox nadir
rəqabətlilik dəyərləri tətbiq etmisiniz.

Cənab Prezident, bu investisiya bizim yüksək
sə viyyədə olan siyasi münasibətlərimizə uyğun
olacaq. Habelə Vəliəhd Şahzadəmizin həmişə qeyd
etdiyi kimi, siyasi münasibətləri dəstəkləyən güclü
iqtisadi əlaqələri də görmək istəyirik.

Cənab Prezident, bu, Səudiyyə Ərəbistanı
tərəfindən müxtəlif sahələri əhatə edəcək investisi-
ya qoyuluşunun başlanğıcıdır.

Cənab Prezident, bildiyiniz kimi, bizim mü na -
si bətlərimiz yüksək səviyyədədir. Sosial sa hə yə
gəl dikdə, ötən il ərzində Azərbaycanda 100 min -
dən çox turistimiz olub. Hər il turistlərin sayında
20-30 faiz artım müşahidə olunur. Bu, onu göstərir
ki, bu gün münasibətlər siyasi, sosial sahələrlə ya -
na şı, həm də iqtisadi sahəni əhatə edir.Müsbət mə -
qam ondan ibarətdir ki, bunlar artıq Azərbaycanda
baş verir.

Cənab Prezident, biz bu layihələri sizin baxı şı -
nızı  reallaşdırmaq üçün birlikdə həyata keçiririk.
İqti sadi, sosial dəyərlərə gəldikdə isə biz buradakı
in sanlara təlimlər keçəcəyik, “know–how” bilik lə -
rini ötürəcəyik. “ACWA Power” şirkətində bizim
səhm darlarımız, idarə heyətimiz tərəfindən belə
qərar qəbul edilib ki, Azərbaycanı region üçün
plat forma olaraq istifadə edək. Bilirsiniz ki, bu,
tək  cə Azərbaycan üçün deyil. Bizim ofisimizin
aprel ayından burada tam fəaliyyətə başlayacağının
səbəbi də budur.Biz insan kapitalının inkişafı üçün
təlimlərin keçirilməsi ilə məşğul olacağıq.Çünki
Si zin rəhbərliyinizlə bu ölkədə çox böyük insan
ka pitalı yaranıb və biz bundan beynəlxalq sə -
viyyədə istifadə etməyə çalışacağıq.Bəli, bu, bizim
Azərbaycanda inkişaf etdirməyə çalışdığımız
layihə üçün olacaq.Lakin, eyni zamanda, dünya
miqyasında rəqabət qabiliyyətliliyimizi və poten-

sialımızı artırmaq üçün insan kapitalından istifadə
edəcəyik.Biz öhdəliklərimizə sadiqik və mən
hökumətimizin salamlarını Sizə çatdırıram.Lakin
biz, eyni zamanda, bu layihədə sağlamlıq və əmə -
yin təhlükəsizliyi, vaxt, keyfiyyət, etibarlılıq baxı -
mın dan üzərimizə öhdəlik götürürük.Bu layihə 200
milyon dollar dəyərindədir.Eyni zamanda, biz
burada istər bərpa olunan enerji mənbələri ilə, is -
tər sə də yüksək səmərəliliklə qazın, yanacağın is -
teh salı ilə bağlı uzunmüddətli əməkdaşlığa sadiqik.
Biz burada olmaqdan çox şadıq.Bəli, biz səudiy yə -
liyik, lakin yerli şirkət kimi fəaliyyət göstəririk və
gös tərəcəyik. Çünki biz Sizin sistemin, Azər bay -
can dakı və regiondakı inkişafın bir parçası olmaq -
dan qürur duyuruq.Sizinlə görüşmək mənim üçün
həqiqətən şərəfdir. Çox xoşbəxtəm ki, Sizinlə
görüşmək üçün bizə böyük imkan yaratmısınız.
Mən çox məmnunam. Sizin iş cədvəlinizin gərgin
oldu ğunu bilirəm. Bu böyük imkanı bizə yarat dı -
ğınız üçün Sizə minnətdarıq.Təşəkkür edirəm, cə -
nab Prezident.

x x x
Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
–Ölkəmiz haqqında dediyiniz xoş sözlərə görə

sizə təşəkkür edirəm. Mənim şəxsi salamımı və ən
xoş arzularımı Əlahəzrət Kral Salmana, Vəliəhd
Şah zadəyə çatdırmağınızı sizdən xahiş edirəm.
Qeyd etdiyiniz kimi, Səudiyyə Ərəbistanı və Azər -
baycan arasında əlaqələr çox yüksək səviyyədədir
və biz çox yaxın dost, tərəfdaş və qardaş ölkələrik.
Mən bu əlaqələri qardaşlıq əlaqələri adlandırardım.
Biz beynəlxalq institutlarda bir-birimizi dəstək ləyi -
rik. Biz BMT-də, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında
bir gə fəaliyyət göstəririk.Bildiyiniz kimi, bu ya -
xınlarda Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədr -
liyi qəbul etdi. Biz bu təşkilata üç il müd də tin də
sədrlik edəcəyik. Sizin və Birləşmiş Ərəb Əmir lik -
lərindən olan dostların dəstəyi ilə bu təşkilatın səd -
ri kimi çox fəal olmaq, təşkilatın üzvlərini və on -
ların maraqlarını dəstəkləmək və bu qurum da xi lin -
də daha güclü vəhdət yaratmaq istəyirik. Əl bət tə ki,
bunu həmişə dostlarımla, ölkənizin rəh bər ləri ilə
müzakirə edərkən bildirdiyimiz kimi, Səudiyyə
Ərəbistanı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrə bu

gün iqtisadi dəstək lazımdır.Buna görə də biz hə -
mişə iqtisadi əməkdaşlığın siyasi əməkdaşlığın sə -
viy yəsinə necə çatdırılması barədə danışırdıq. Bu,
asan deyil, lakin bu gün biz çox vacib bir addım at -
dıq. Həqiqətən də bu, bir çox digər investorlar üçün
yol açır. Onlar “ACWA Power” və “Masdar”ın bu -
ra da olduqlarını, yüz milyon dollarlıq inves tisi ya lar
qoyduqlarını, bizim gələcəyimizə etibar etdik lə ri ni
görəcəklər. Buna görə bir çox digər investorlar da
sizin arxanızca gələcəklər.Həmçinin tərəf daş la rın
seçilməsi prosesində biz artıq bu sahəyə marağın
olduğunu gördük.Bu maraqları yaradan bir çox
amil lər var. Birincisi, Azərbaycandakı siyasi sabit-
lik, proqnozlaşdırma, iqtisadi inkişaf, həmçinin şa -
xə ləndirilmiş infrastruktur, ixrac imkanları.Qeyd et -
diyim kimi, bu gün biz təkcə neft və qazı yox, həm
də elektrik enerjisini ixrac edirik.Böyük po ten sial
var, xüsusilə bərpa olunan enerji sek to run da.
Beləliklə, bu layihə bizim üçün çox vacib dir. Si zə
bu qərarı verdiyiniz üçün minnətdarlığımı bil dir -
mək istəyirəm.Bilirsiniz ki, bu cür böyük qə rarlar
hökumətin dəstəyi ilə verilir.Bilirik ki, Sə udiy yə
Ərəbistanının hökuməti bu qərarı dəs tək lə yir və
buna görə çox minnətdarıq.Bu, bizim ara mız dakı
yaxın dostluq əlaqələrimizin daha bir əla mə tidir.
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Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin “Masdar” şir kə -

ti nin icraçı direktoru Mohammed Jameel Al
RAMAHİ dedi:

-Cənab Prezident, icazə verin hökumətim, Bir -
ləş miş Ərəb Əmirlikləri və “Masdar” şirkətinin
səhm darları adından bizə bu imkanı yaratdığınız
üçün Sizə təşəkkür edim. Karbonsuzlaşdırma döv -
rü istiqamətində planlarınızda iştirak etmək, onları
dəstəkləmək öhdəliyini üzərimizə götürmüşük.
Dün yanın gələcəyi karbonsuzlaşdırma isti qa mətin -
də ənənəvi enerji istehsalı üsullarından asılılığı
azal daraq daha təmiz gələcəyə doğru gedir. “Mas -
dar” şirkəti olaraq biz diqqətimizi dayanıqlı şəhər
ic malarına, bərpa olunan enerji və gələcək tex no lo -
gi yalara yönəldirik.

Cənab Prezident, bu prosesdə iştirak etmək və
Sizin tərəfdən seçilmək böyük şərəfdir. Bilirik ki,
Sizin dəstəyiniz, aydın təlimatınız, Sizin baxışınız
olmasaydı, biz burada önünüzdə əyləşməyəcəkdik.

Bir daha çox sağ olun, cənab Prezident. Öl kə nin
və dünyanın qürur duyacağı bir nəticəyə nail ol maq
məsələsində bizə etibar edə bilərsiniz, inşallah.
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Prezident İlham ƏLİYEV dedi:
-Çox sağ olun. Bu gün Azərbaycandakı enerji

layihələrinin inkişafında yeni bir mərhələyə şahid-
lik edirik. Bu ili – 2020-ci ili belə bir mühüm ha di -
sə ilə başlamaqdan çox məmnunam. Bunun yaxşı
gələcəyi olacaq, ölkələrimizi bir-birinə daha da ya -
xın laşdıracaq. Səudiyyə Ərəbistanından olan turist
qonaqları qeyd etdiniz.Zənnimcə, Birləşmiş Ərəb
Əmir liklərindən olan turistlərin sayı da buna bəra -
bər dir. Sizin ölkələrinizə səyahət edən azər bay can -
lı ların da sayı artır.Bu, sadəcə, turistlərə təklif et -
dik lə rimizlə bağlı deyil. Bunun səbəbi insanların
bu rada özünü rahat hiss etməsidir. Azərbaycanlılar
sizin ölkələrinizə, sizin vətəndaşlarınız da Azər -
bay cana səyahət edərkən özlərini öz evlərindəki ki -
mi hiss edirlər. Bu İcra Müqaviləsinin imzalanması
mə rasimi də ölkələrimiz arasındakı əlaqələri güc -
lən dirəcək.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2019-cu il 30 dekabr tarixli Fərmanı ilə

təsdiq edilmişdir.

1. Ümumi müddəalar
1.1. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat

Nazirliyi (bundan sonra – Nazirlik) Azərbaycan
Res publikasının iqtisadi siyasətinin formalaşdırıl-
ması, makroiqtisadi proqnozların hazırlanması,
iqtisadi inkişafın və iqtisadi artımın təmin edilməsi
üçün əlverişli şərait yaradılması, investisiya fəaliy -
yə tinin təşviqi, sahibkarlığın və sənayenin inkişafı,
lisenziya və icazə sisteminin tənzimlənməsi,
inhisar çılığın qarşısının alınması, haqsız rəqabətin
ara dan qaldırılması, istehlakçıların hüquqlarının

qorunması, dövlət vəsaiti hesabına malların (işlərin
və xidmətlərin) satın alınması, dövlət büdcəsinə
vergilərin, habelə qanunla və Azərbaycan Res pub -
likası Prezidentinin aktı ilə Nazirliyin səlahiy yət -
lərinə aid edilmiş digər icbari ödənişlərin vaxtında
və tam yığılması, dövlət əmlakının idarə edilməsi,
onun özəlləşdirilməsi, torpaqların dövlət idarə et -
mə sinin təşkili, daşınmaz əmlakın dövlət reyes tri -
nin və vahid dövlət kadastrının aparılması sahə lə -
rin də (bundan sonra – müvafiq sahə) dövlət siya -
sətini və tənzimləməsini həyata keçirən mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanıdır.

1.2. Nazirlik öz fəaliyyətində Azərbaycan Res -
pub li kasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Res -
pub li kasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqa vi lə -
lə ri, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, bu

Əsas na məni, Azərbaycan Respublikası Pre ziden -
tinin digər fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sə -
rəncamlarını rəhbər tutur.

1.3. Nazirlik öz vəzifələrini yerinə yetirərkən
və hüquqlarını həyata keçirərkən, Azərbaycan Res -
pub likasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti or -
qan ları, yerli özünüidarəetmə orqanları, beynəlxalq
və qeyri-hökumət təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqədə
fəaliyyət göstərir.

1.4. Nazirliyin müstəqil balansı, istifadəsində
olan dövlət əmlakı, xəzinə və bank hesabları, üzə -
rin də Azərbaycan Respublikası Dövlət Gerbinin
təs viri və öz adı həkk olunmuş möhürü, müvafiq
ştamp ları və blankları vardır.

1.5. Nazirliyin saxlanması xərcləri və fəa liy -

yəti, habelə maddi-texniki təminatı Azərbaycan
Respublikasının dövlət büdcəsi, büdcədənkənar
vəsait və qanunda nəzərdə tutulmuş digər mənbələr
hesabına maliyyələşdirilir.

1.6. Nazirlik Bakı şəhərində yerləşir.
2. Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri
2.0. Nazirliyin əsas fəaliyyət istiqamətləri aşa -

ğı dakılardır:
2.0.1. ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf stra te gi ya -

sı nın hazırlanmasında və həyata keçirilməsində
iştirak etmək;

2.0.2. dayanıqlı və inklüziv iqtisadi inkişafın və
da  vamlı iqtisadi artımın təmin edilməsi üçün əl ve -
riş li şərait yaradılması ilə bağlı təkliflər hazır la -
maq;

2.0.3. ölkə iqtisadiyyatının inkişaf pri ori tet lə ri -

nə uyğun olaraq, dövlət iqtisadi idarəetmə,
maliyyə, o cümlədən dövlət və icmal büdcələrin
gə lir və xərclərinin əsaslandırılmasında, vergi, pul-
kre dit, valyuta, bank, sığorta, qiymətli kağızlar ba -
za rı, qiymət-tarif, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
və sa itlərinin və ya digər əmlakın leqal laşdırıl ma sı -
nın və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qar şı -
sı nı almaq sahələrində dövlət siyasətinin for ma laş -
dı rıl masında iştirak etmək;

2.0.4. aidiyyəti dövlət orqanları və qurumları
(bundan sonra – dövlət orqanları) ilə birlikdə sosi-
al-iqtisadi inkişaf konsepsiyalarının və dövlət
proq ramlarının hazırlanmasını, icrasının əla qə lən -
di rilməsini və nəzarətini (monitorinqini) həyata ke -
çir mək;

(Ardı ikinci səhifədə)
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2.0.5. ölkədə sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində
gedən proseslərin qiymətləndirilməsini, sosial-iqti-
sadi (makroiqtisadi) proqnozların hazırlanmasını
həyata keçirmək;

2.0.6. dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin
edilməsinə və iqtisadi maraqlarının qorunmasına,
davamlı iqtisadi artım əldə edilməsinə yönəldilmiş
tədbirlərin hazırlanmasını və həyata keçirilməsini
aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə təmin etmək;

2.0.7. iqtisadiyyatda şəffaflıq səviyyəsinin ar tı -
rıl  masına və ölkədə biznes mühitinin yax şı laş dı rıl -
ma sına yönəldilmiş fəaliyyəti həyata keçirmək;

2.0.8. milli iqtisadiyyatın və ixracın təşviqi və
şa xə ləndirilməsi sahəsində məqsədyönlü fəaliyyəti
təşkil etmək;

2.0.9. aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə sə -
na ye sahəsində dövlət siyasətinin for ma laş dı rıl ma -
sın da iştirak etmək və həyata keçirilməsini təmin
et mək;

2.0.10. ölkə iqtisadiyyatına investisiyaların cəlb
edil məsi, qorunması və təşviqi sahəsində dövlət si -
ya sətinin aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə for -
ma laşdırılmasında iştirak etmək və həyata keçi ril -
mə si ni təmin etmək;

2.0.11. sahibkarlığın inkişafı, təşviqi və sahib -
kar lı ğa dövlət dəstəyi, habelə lisenziya və icazə sis -
te mi nin tənzimlənməsi sahələrində dövlət siya sə ti -
nin formalaşdırılmasında iştirak etmək və aidiyyəti
döv lət orqanları ilə birlikdə həyata keçirilməsini tə -
min etmək;

2.0.12. ölkədə davamlı iqtisadi yüksəlişin insan
ka pitalının məqsədyönlü inkişafı hesabına əldə
olun ması məqsədilə bu sahədə uzunmüddətli proq -
ram ların işlənib hazırlanmasında və həyata ke çi ril -
mə sində iştirak etmək;

2.0.13. ölkədə azad rəqabətin qorunması, inki -
şa fı və təşviqi, o cümlədən inhisarçılıq fə aliy yə ti -
nin qarşısının alınması, haqsız rəqabət hallarının
ara dan qaldırılması sahəsində dövlət siyasətinin
for malaşdırılmasında iştirak etmək və həyata ke çi -
ril məsini təmin etmək;

2.0.14. xarici iqtisadi əlaqələrin və xarici ticarət
fəaliyyətinin inkişafı və tənzimlənməsi sahəsində
dövlət siyasətinin aidiyyəti dövlət orqanları ilə
birlikdə formalaşdırılmasında iştirak etmək və
həyata keçirilməsini təmin etmək;

2.0.15. regionların sosial-iqtisadi inkişafı sa hə -
sin də dövlət siyasətinin aidiyyəti dövlət or qanları
ilə birlikdə formalaşdırılmasında iştirak etmək və
həyata keçirilməsini təmin etmək;

2.0.16. dövlət büdcəsinə vergilərin, habelə qa -
nun la və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
ak tı ilə Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər
ic bari ödənişlərin vaxtında və tam yığılması sa hə -
sin də idarəetməni həyata keçirmək;

2.0.17. dövlət aktivlərinin idarə edilməsinə dair
döv lət siyasətinin formalaşdırılmasında iştirak et -
mək və həyata keçirilməsini təmin etmək, dövlət
mül kiyyətinin strukturunun təkmilləşdirilməsi ilə
bağ lı təkliflər hazırlamaq;

2.0.18. dövlət əmlakının, o cümlədən dövlət
mən zil fondunun və torpaqların idarə olunması və
özəl ləşdirilməsi, həmçinin daşınmaz əmlakın döv -
lət reyestrinin və vahid dövlət kadastrının apa rıl -
ma sı sahəsində dövlət siyasətinin for ma laş dı rıl ma -
sın da iştirak etmək və həyata keçirilməsini təmin
et mək;

2.0.19. istehlakçıların hüquqlarının qorunması
və istehlak mallarının (işlərin, xidmətlərin) key fiy -
yə ti nin təmin olunması sahəsində dövlət si ya sə ti -
nin aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə for ma laş -
dı rılmasında iştirak etmək və həyata keçirilməsini
təmin etmək;

2.0.20. dövlət vəsaiti hesabına malların (işlərin
və xidmətlərin) satın alınması sahəsində dövlət si -
ya sətinin aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə for -
ma laşdırılmasında iştirak etmək və həyata ke çi ril -
mə si ni təmin etmək;

2.0.21. reklam (açıq məkanda reklam istisna ol -
maq la) fəaliyyətinə dövlət nəzarətini həyata ke çir -
mək;

2.0.22. standartlaşdırma, metrologiya, uy ğun lu -
ğun qiymətləndirilməsi, akkreditasiya və key fiy yə -
tin idarə edilməsi sahələrində dövlət siyasətinin
aidiy yəti dövlət orqanları ilə birlikdə for ma laş dı rıl -
ma sında iştirak etmək və həyata keçirilməsini
təmin etmək;

2.0.23. müvafiq sahədə normayaratma fə aliy -
yə tini həyata keçirmək.

3. Nazirliyin vəzifələri
3.0. Bu Əsasnamə ilə müəyyən olunmuş fə aliy -

yət istiqamətlərinə uyğun olaraq, Nazirliyin və zi fə -
lə ri aşağıdakılardır:

3.0.1. ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının əsas
is tiqamətlərini hazırlamaq, aidiyyəti dövlət or qan -
la rı nın iştirakı ilə onların həyata keçirilməsini tə -
min etmək;

3.0.2. ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətini, in ki -
şaf dinamikasını təhlil etmək, proqnozlaşdırmaq,
iq tisadiyyatın dövlət tənzimləməsi, iqtisadi və sosi-
al inkişafın prioritet istiqamətləri barədə təkliflər
ha zırlamaq və aidiyyəti dövlət orqanlarına təqdim
et mək;

3.0.3. tədiyə balansı üzrə Azərbaycan Res pub -
li ka sı Mərkəzi Bankının təqdim etdiyi məlumatlar
və ilkin proqnoz göstəriciləri əsasında aidiyyəti
döv lət orqanları ilə birlikdə tədiyə balansını proq -
noz laşdırmaq;

3.0.4. dövlət büdcəsinin formalaşdırılması üçün
ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının proqnoz
göstəricilərini hazırlamaq;

3.0.5. Azərbaycan Respublikasında aparılan va -
hid maliyyə və büdcə siyasəti çərçivəsində dövlət
vergi siyasətini həyata keçirmək, dövlət büdcəsinə
vergilərin, habelə qanunla və Azərbaycan Res pub -
li ka sı Prezidentinin aktı ilə Nazirliyin səla hiy yət lə -

ri nə aid edilmiş digər icbari ödənişlərin vaxtında və
tam yığılmasını təmin etmək, bu sahədə dövlət nə -
za rə tini həyata keçirmək;

3.0.6. dövlət büdcəsinə vergilər və digər icbari
ödə nişlər üzrə daxilolma proqnozlarının hazır lan -
ma sın da iştirak etmək;

3.0.7. ölkədə aparılan iqtisadi siyasətə uyğun
ola raq, aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə rü -
sum la rın və vergilərin, digər icbari ödənişlərin
dərə cələri ilə, habelə bu sahədə güzəşt və aza d ol -
ma larla bağlı təkliflər hazırlamaq;

3.0.8. ölkə iqtisadiyyatında struktur siyasətinin
əsas istiqamətlərini formalaşdırmaq və aidiyyəti
döv lət orqanları ilə birlikdə həyata keçirilməsini tə -
min etmək;

3.0.9. aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə iq -
ti sadi və sosial sahələrdə məqsədli proqramları və
kon sepsiyaları hazırlamaq, qəbul edildikdən sonra
onların əlaqələndirilməsini və icrasına nəzarəti
(monitorinqi) həyata keçirmək;

3.0.10. aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə
kor porativ idarəetmə prinsiplərinin və üsullarının
tətbiqində iştirak etmək, korporativ idarəetmənin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, o cümlədən müasir
korporativ idarəetmə sistemlərinin tətbiq edilməsi
ilə bağlı tədbirlər görmək;

3.0.11. iqtisadiyyatda innovasiya və elmi-tex ni -
ki siyasətin formalaşdırılmasını aidiyyəti dövlət or -
qanları ilə birlikdə təmin etmək;

3.0.12. aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə öl -
kə nin iqtisadi və ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı təd -
bir lər hazırlamaq və həyata keçirmək;

3.0.13. ölkədə istehsal olunan mal və xid mət lə -
rə tələbatın genişləndirilməsi məqsədilə aidiyyəti
döv lət orqanları ilə birlikdə tədbirlər hazırlamaq və
hə yata keçirmək;

3.0.14. dövlət iqtisadi idarəetmə, maliyyə, o
cüm lədən dövlət büdcəsi, vergi, pul-kredit, val yu -
ta, bank, sığorta, qiymətli kağızlar bazarı, qiymət-
tarif, dövlət satınalmaları və digər sahələrdə dövlət
siyasətinin formalaşdırılmasında və tən zim lən mə -
sin də iştirak etmək;

3.0.15. ölkənin sosial siyasətinin, o cümlədən
so sial sahələrin inkişafına dövlət dəstəyi me xa -
nizm lərinin hazırlanmasında və həyata keçi ril mə -
sin də iştirak etmək;

3.0.16. aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə
mi ni mal sosial standartların hazırlanmasında işti -
rak etmək;

3.0.17. əmək ehtiyatları və məşğulluq sa hə sin -
də dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərinin for ma -
laş dırılması və həyata keçirilməsi üçün aidiyyəti
dövlət orqanları ilə birlikdə tədbirlər görmək;

3.0.18. insan kapitalının potensialından ölkənin
iqtisadi inkişafında səmərəli istifadə olunması isti -
qa mətində təkliflər vermək;

3.0.19. insan kapitalını inkişaf etdirmək və bu
yolla ölkənin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətini yük -
səltmək məqsədilə təhsil və elmə investisiya
qoyuluşları barədə təkliflər hazırlamaq;

3.0.20. iqtisadiyyatın mütərəqqi inkişafı üçün
prioritet sahələr üzrə mütəxəssis hazırlayan təhsil
müəssisələrinin dəstəklənməsi ilə bağlı təkliflər
təqdim etmək;

3.0.21. qiymət-tarif siyasətinin ümumi prin sip -
lə ri nə, dövlət tərəfindən qiymətləri tənzimlənən
mal ların (işlərin, xidmətlərin) siyahısına, o cüm lə -
dən sosial əhəmiyyətli və təbii inhisar sub yekt lə ri -
nin məhsullarının qiymətlərinin tənzimlənməsinə,
ha belə tənzimlənən qiymətlərin for ma laş dı rıl ma sı -
na dair təkliflər vermək, tətbiqi qaydalarına nə za rə -
ti həyata keçirmək, ayrı-ayrı sahələr üzrə gü zəşt lə -
rin verilməsinə dair təkliflər hazırlamaq;

3.0.22. aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə
mər kəzləşdirilmiş valyuta ehtiyatlarından istifadə
isti qamətlərinin müəyyənləşdirilməsində iştirak
etmək;

3.0.23. ölkədə əsas fondların təzələnməsi siya -
sə ti nin formalaşdırılmasında, onların yenidən qiy -
mət ləndirilməsində, amortizasiya normalarının
hazır lanmasında və tətbiqində iştirak etmək;

3.0.24. təbii ehtiyatlardan, o cümlədən enerji
resurslarından səmərəli istifadə mexanizminin, öl -
kə nin yanacaq-enerji balansının hazırlanmasında
və onun strukturunun təkmilləşdirilməsində iştirak
etmək;

3.0.25. dövlət aktivlərinin idarə edilməsinə dair
dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında və həyata
keçirilməsində, dövlət mülkiyyətinin strukturunun
təkmilləşdirilməsində iştirak etmək;

3.0.26. dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə
və ya nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan
hüquqi şəxslərdə dövlətin maraqlarını təmsil
etmək;

3.0.27. aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə sə -
na yenin, o cümlədən onun ayrı-ayrı sahələrinin
möv cud vəziyyətini təhlil etmək, gələcək inkişafını
proq nozlaşdırmaq, sənaye sektorunun inkişafı və
islahatı prioritetlərinin müəyyən olunmasına və
dövlət tənzimləməsi mexanizmlərinin tək mil ləş di -
ril məs inə dair təkliflər hazırlamaq;

3.0.28. ölkənin sənaye məhsullarına olan tələ -
batının yerli istehsal hesabına ödənilməsini
genişləndirmək məqsədilə tədbirlər hazırlamaq və
həyata keçirmək;

3.0.29. aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə
yer li resurslardan səmərəli istifadə etməklə, rə qa -
bət qabiliyyətli son sənaye məhsulu istehsalının,
ye ni sənaye sahələrinin, o cümlədən yüksək əlavə
də yər yaradan istehsal sahələrinin yaradılmasının
və fəaliyyətinin, habelə sənaye sahələri üzrə in no -
va si ya fəaliyyətinin stimullaşdırılması, dəs tək lən -
mə si və təşviqi ilə bağlı təkliflər vermək;

3.0.30. sənaye parklarının, məhəllələrinin və
xü susi iqtisadi zonaların yaradılması və fəaliyyəti
sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında
iştirak etmək və dövlət tənzimləməsini həyata ke -
çir mək;

3.0.31. aidiyyəti dövlət və yerli özü nü ida rə et -
mə orqanları ilə birlikdə sənaye istehsalının re gi -
onal strukturunun təkmilləşdirilməsi, sənaye zo na -
la rı nın (sənaye klasterlərinin) yaradılması və ərazi
plan laşdırılması sənədlərindən sənaye zonaları
üçün ərazilərin planlaşdırılması ilə bağlı tədbirlər
hə yata keçirmək;

3.0.32. nizamnamə kapitalında dövlətin payı
olan sənaye müəssisələrinin yenidən qurulması,
tək milləşdirilməsi və sağlamlaşdırılması məq sə di -
lə təkliflər hazırlamaq və aidiyyəti üzrə təqdim et -
mək, bu məqsədlə aidiyyəti dövlət orqanlarından
və təşkilatlardan belə müəssisələrin vəziyyəti haq -
qında lazımi məlumatlar almaq, onları təhlil etmək;

3.0.33. sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin
dəs təklənməsi, təkmilləşdirilməsi və onların in fra -
struk tur təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə
tək liflər vermək, müvafiq tədbirlər hazırlamaq və
aidiy yəti dövlət orqanları ilə birlikdə həyata ke çir -
mək;

3.0.34. aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə in -
vestisiya fəaliyyəti, investisiyaların cəlb edilməsi,
qorunması və təşviqi sahələrində dövlət siyasətinin
formalaşdırılmasında iştirak etmək və dövlət
tənzimləməsi mexanizmini həyata keçirmək;

3.0.35. ölkədə investisiya imkanlarını araş dır -
maq, investisiya tələbatını öyrənmək, investisiya
mü hitinin yaxşılaşdırılmasına və investisiyaların
sti mullaşdırılmasına dair təkliflər hazırlamaq;

3.0.36. dövlət investisiya təkliflərini (la yi hə lə -
ri ni) qiymətləndirmək, dövlət investisiya proq ra -
mı nın layihəsini tərtib etmək, təsdiq olunduqdan
son ra həmin proqramda nəzərdə tutulan tədbirlərin
ic ra sını əlaqələndirmək və onların yerinə yeti ril -
mə si nə nəzarət etmək, habelə aidiyyəti dövlət
orqan ları ilə birlikdə dövlət investisiya proqramına
daxil olan layihələrin icrasının monitorinqi ilə bağ -
lı tədbirlər görmək;

3.0.37. aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə öl -
kə iqtisadiyyatına investisiyalar cəlb etmək, on lar -
dan istifadə olunması tədbirlərini hazırlayıb həyata
keçirmək, investorlara kömək etmək, investisiya
fəaliyyəti ilə bağlı beynəlxalq iqtisadi (ticarət) və
ma liyyə (kredit) təşkilatları, xarici dövlətlərin mü -
va fiq qurumları, hüquqi və fiziki şəxsləri ilə əmək -
daşlıq etmək;

3.0.38. xarici dövlətlərin müvafiq orqanları ilə
investisiyaların təşviqi və qorunması haqqında sa -
ziş lə rin layihələrini hazırlamaq və bununla bağlı
da nışıqlar aparmaq;

3.0.39. Azərbaycan Respublikasının adından
alı nan borc hesabına maliyyələşdirilməsi təklif edi -
lən layihələrin (o cümlədən icrada olan layihə üçün
əla və maliyyələşdirmənin) və kreditlərin zə ma nət -
lə alınması barədə müraciətlərin zəruriliyini, pri -
ori tetliyini, maliyyə dayanıqlığını, ölkənin sosial-
iq tisadi inkişafına təsirini qiymətləndirmək;

3.0.40. dövlətə, dövlət orqanlarına, dövlətə
məx sus olan hüquqi şəxslərə və nizamnamə kapi -
ta lında dövlətin payı olan müəssisələrə və digər
döv lət təsisatlarına ayrılan qrant, maliyyə və tex ni -
ki yardım layihələrinin və müvafiq müqavilə (sa -
ziş, kontrakt) layihələrinin iqtisadi ekspertizasını
hə yata keçirmək, onların iqtisadi nəticələrini qiy -
mət lən dirən sənədləri araşdırmaq, prioritet sahələri
və əməkdaşlıq üçün əhəmiyyət kəsb edən la yi hə lə -
ri müəyyənləşdirmək, həmin layihələrə dair da nı -
şıq lar aparmaq və ya danışıqlarda iştirak etmək,
ay rılmış qrantları, maliyyə və texniki yardımları
əla qə ləndirmək, onlardan məqsədyönlü və sə mə rə -
li istifadə olunmasına nəzarət etmək, müvafiq he -
sa bat ları və sənədləri almaq;

3.0.41. dövlət büdcəsi hesabına əsaslı vəsait qo -
yu lu şunun istiqamətlərini müəyyənləşdirmək,
dövlət investisiya qoyuluşlarının səmərəliliyinin
artırılması ilə bağlı tədbirlər görmək;

3.0.42. qanunla müəyyən edilmiş tikinti və in -
fra struktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya la yi -
hə lə rinin “Tik - idarə et - təhvil ver” modelinə uy -
ğun həyata keçirilməsi üçün qanunda nəzərdə tu -
tul muş tədbirlər görmək;

3.0.43. sahibkarlığın inkişafı və sahibkarlığa
döv lət dəstəyi sahəsində dövlət siyasətinin for ma -
laş dırılmasında iştirak etmək, dövlət tən zim lə mə si -
ni hazırlamaq və həyata keçirilməsi üçün aidiyyəti
dövlət orqanları ilə birlikdə tədbirlər görmək;

3.0.44. sahibkarlığa dövlət dəstəyinin əsas is ti -
qa mətlərinin, ümumi şərtlərinin, formalarının və
me xanizmlərinin hazırlanmasını təmin etmək və
on ların həyata keçirilməsində iştirak etmək;

3.0.45. sahibkarlığa dəstək tədbirlərinin ma liy -
yə ləş dirilməsi üçün dövlət büdcəsi vəsaitinin, xa ri -
ci və beynəlxalq kreditlərin (qrantların və digər
ma liyyə vəsaitinin) cəlb edilməsi üçün tədbirlər
gör mək;

3.0.46. sahibkarların hüquqlarını və qanuni mə -
na fe lərini məhdudlaşdıran (pozan) hərəkətlərin da -
yan dı rılmasını dövlət orqanlarından və təş ki lat la -
rın dan, yerli özünüidarəetmə orqanlarından, digər
şəxs lərdən tələb etmək;

3.0.47. sahibkarlığın inkişafı, sahibkarlıq mü hi -
ti, sahibkarlığa dövlət dəstəyi, özəl sektorda in ves -
ti si ya fəaliyyəti sahələrində mövcud vəziyyəti təh -
lil etmək, həmin sahələrin daha da inkişaf et di ril -
mə si məqsədilə təkliflərin hazırlanmasını və hə ya -
ta keçirilməsini təmin etmək;

3.0.48. sahibkarların maarifləndirilməsi, o
cüm lə dən sahibkarların iqtisadi və hüquqi infor ma -
si ya ilə təmin edilməsi üçün tədbirlər görmək, mik -
ro, kiçik və orta sahibkarların fəaliyyətinin tək mil -
ləş di rilməsi məqsədilə beynəlxalq təcrübənin tət bi -
qi, onların rəqabət qabiliyyətinin artırılması isti qa -
mə tin də təkliflər hazırlamaq;

3.0.49. sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı və təş -
vi qi üçün əhəmiyyət kəsb edən investisiya la yi hə lə -
ri nin reallaşdırılması məqsədilə tədbirlər gör mək;

3.0.50. sahibkarlığın inkişafı və əhalinin iş gü -
zar fəaliyyətinin artırılması sahəsində dövlət ma -

liy yə dəstəyinin göstərilməsini Nazirliyin struk tu -
ru na daxil olmayan tabeliyindəki qurum vasitəsilə
hə ya ta keçirmək;

3.0.51. lisenziyalar və icazələr sisteminin tət bi -
qi sahəsində dövlət siyasətini və dövlət tən zim lə -
mə si nin əsas istiqamətlərini hazırlamaq və aidiy yə -
ti dövlət orqanları ilə birlikdə həyata keçirmək, li -
sen ziya və icazə verən dövlət orqanlarına metodiki
rəh bərliyi həyata keçirmək, habelə informasiya tə -
mi na tını təşkil etmək, ölkədə lisenziyaların və ica -
zə lə rin vahid reyestrini aparmaq, “Lisenziyalar və
ica zə lər” portalının operatorunun funksiyalarını
hə yata keçirmək;

3.0.52. lisenziya və icazələr haqqında qa nun ve -
ri ci liyə dövlət orqanları tərəfindən riayət edil mə si -
nə nəzarət etmək, lisenziyaların və icazələrin tət bi -
qi nə dair izahatlar vermək;

3.0.53. müəyyən edilmiş hallarda və qaydada
li se nziya, icazə və digər hüquqmüəyyənedici sə -
nəd lər vermək, onları yenidən rəsmiləşdirmək, da -
yan dırmaq, bərpa və ləğv etmək, Azərbaycan Res -
pub li kasının kommersiya hüquqi şəxsləri və publik
hü qu qi şəxsləri tərəfindən qrant alınmasına (ve ril -
mə si nə) dair müqavilələri (qərarları) qeydiyyata al -
maq, bununla əlaqədar olaraq digər vəzifələri hə -
ya ta keçirmək;

3.0.54. aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə
xa rici iqtisadi əlaqələrin və xarici ticarət fə aliy yə ti -
nin inkişafı və tənzimlənməsi sahələrində dövlət
si yasətini həyata keçirmək, bu sahədə vəziyyəti
araş dırmaq və tədbirlər görmək;

3.0.55. xarici iqtisadi əlaqələr və xarici ticarət
fə aliyyəti ilə bağlı xarici dövlətlərin müvafiq qu -
rum ları, hüquqi və fiziki şəxsləri ilə, beynəlxalq iq -
ti sadi (ticarət) və maliyyə (kredit) təşkilatları ilə,
ha belə digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq
et mək, bu sahədə danışıqlar aparmaq və mü qa vi lə -
lə rin (sazişlərin, kontraktların) layihələrini
hazırlamaq, verilmiş səlahiyyətlərə uyğun olaraq
onları imzalamaq, imzalandıqdan sonra icrası üçün
tədbirlər görmək, həmin təşkilatlarda müəyyən
edilmiş qaydada ölkəni təmsil etmək;

3.0.56. ölkə iqtisadiyyatının dünya iqti sa diy ya -
tı na inteqrasiyasının təmin edilməsi və ticarət re -
jiminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə təhlillər apar -
maq, müvafiq təkliflər hazırlamaq və aidiyyəti
döv lət orqanları ilə birlikdə onların həyata ke çi ril -
mə si ni təmin etmək, ölkənin dünya ticarət sis te mi -
nə inteqrasiyası istiqamətində fəaliyyəti əla qə lən -
dir mək;

3.0.57. beynəlxalq nəqliyyat, malların tranziti,
ha belə xarici ticarət daşımaları ilə bağlı beynəlxalq
mü qavilələrin layihələrinin hazırlanmasında, ra zı -
laş dırılmasında və həyata keçirilməsində iştirak et -
mək;

3.0.58. xarici ticarətdə ölkənin rəqabət qa bil iy -
yə ti nin artırılmasını, ixrac potensialının inkişaf et -
di ril məsini, yerli malların və xidmətlərin xarici ba -
zar la ra çıxarılması üçün əlverişli şərait yaradılma-
sını, ixracatçıların maraqlarının müdafiə olun ma sı -
nı təmin etmək üçün tədbirlər hazırlamaq və ai diy -
yə ti dövlət orqanları ilə birlikdə həyata keçirmək;

3.0.59. xarici iqtisadi və ticarət fəaliyyəti işti-
rakçılarının iqtisadi, hüquqi informasiya ilə təmin
edilməsi üçün tədbirlər görmək, xarici iqtisadi və
ticarət fəaliyyəti məsələləri üzrə informasiya sis -
tem lə rini yaratmaq;

3.0.60. xarici ticarət fəaliyyətinin tən zim lən mə -
si tədbirlərinin tətbiqi haqqında aidiyyəti dövlət or -
qa nına təkliflər vermək;

3.0.61. ticarət sahəsində ölkəyə qarşı ayrı-seç-
kilik hallarının mövcud olub-olmadığını müəy yən -
ləş dir mək, belə hallar aşkarlandıqda, onların ara -
dan qaldırılması ilə bağlı təkliflər hazırlamaq və
aidiy yəti dövlət orqanları ilə birlikdə həyata keçir -
mək;

3.0.62. dünya mal və xidmət bazarlarının kon -
yunk turunu təhlil etmək, əldə olunan nəticələrə
əsa sən fəaliyyət istiqamətləri üzrə təkliflər ha zır la -
maq;

3.0.63. aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə öl -
kə nin daxili bazarının qorunmasına dair təhlillər
apar maq, müvafiq təkliflər hazırlamaq və qəbul
edil dikdən sonra onların həyata keçirilməsi üçün
təd birlər görmək;

3.0.64. ixrac nəzarəti sahəsində dövlət siya sə ti -
nin formalaşdırılmasında və bu siyasətin həyata
ke çi rilməsində iştirak etmək;

3.0.65. Azərbaycan Respublikasının xarici öl -
kə lərdə fəaliyyət göstərən səfirlik və kon sul luq la -
rın da ticarət nümayəndələrinin və onların apa rat la -
rı nın maddi-texniki və maliyyə təminatını həyata
ke çirmək;

3.0.66. fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı Azər bay -
can Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrin həyata keçirilməsini təmin etmək;

3.0.67. aidiyyəti dövlət və yerli özünü ida rə et -
mə orqanlarını, qeyri-hökumət təşkilatlarını cəlb
et məklə, regionların sosial-iqtisadi inkişaf isti qa -
mət lə rini hazırlamaq, həyata keçirilməsi üçün təd -
bir lər görmək;

3.0.68. cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul və sait -
lə rin in və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasının və
ter rorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını al -
maq üçün qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş
tələblərə riayət olunmasına Nazirliyin strukturuna
da xil olmayan tabeliyindəki qurum vasitəsilə nə za -
rət etmək, habelə monitorinq iştirakçılarının, mo ni -
to rinqdə iştirak edən digər şəxslərin, nəzarət və di -
gər dövlət orqanlarının fəaliyyətini əla qə lən dir mək;

3.0.69. dövlət büdcəsinə vergilərin və digər ic -
ba ri ödənişlərin, habelə qanunla müəyyən edilmiş
müvafiq fondların büdcəsinə məcburi dövlət sosial
sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta
haqlarının köçürülməsi ilə əlaqədar işlərin təşkili
sahəsində strukturuna daxil olan müvafiq qurumun
fəaliyyətinə nəzarət etmək;

3.0.70. Azərbaycan Respublikasının vergi qa -

nun vericiliyinə, sığorta haqlarının hesablanmasına
və ödənilməsinə münasibətdə sosial sığorta, iş siz -
lik dən sığorta və tibbi sığorta qanunvericiliklərinə
riayət olunmasını təmin edən tədbirlərin struk tu ru -
na daxil olan müvafiq qurum tərəfindən həyata ke -
çi ril məsinə nəzarət etmək;

3.0.71. hesablanmış və təyinatı üzrə daxil ol -
muş vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta, iş siz -
lik dən sığorta və icbari tibbi sığorta haqlarının
struk turuna daxil olan müvafiq qurum vasitəsilə
uço tunu aparmaq və bu barədə Azərbaycan Res -
pub likasının Prezidentinə, Azərbaycan Res pub li -
ka sı nın Nazirlər Kabinetinə və Azərbaycan Res -
pub li kasının Maliyyə Nazirliyinə məlumat vermək;

3.0.72. strukturuna daxil olan müvafiq qurum
tərəfindən kommersiya hüquqi şəxslərinin, publik
hüquqi şəxslərinin, xarici kommersiya hüquqi
şəxslərin filial və nümayəndəliklərinin dövlət qey -
diyyatının və reyestrinin aparılmasına, habelə vergi
ödəyicilərinin uçota alınmasına nəzarət etmək;

3.0.73. strukturuna daxil olan müvafiq qurum
vasitəsilə səlahiyyətinə aid edilmiş cinayət işləri
üz rə təhqiqat, istintaq aparmaq və əməliyyat-
axtarış fəaliyyətini həyata keçirmək;

3.0.74. bilavasitə və ya strukturuna daxil olan
mü vafiq qurum vasitəsilə qanunla nəzərdə tu tul -
muş müvafiq inzibati xətalar haqqında işlərə bax-
maq;

3.0.75. “Mühasibat uçotu haqqında” Azər bay -
can Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş
hallarda mühasibat uçotu sahəsində dövlət nə za rə -
ti ni strukturuna daxil olan müvafiq qurum va si tə si -
lə həyata keçirmək;

3.0.76. strukturuna daxil olan müvafiq qurum
tə rəfindən dövlət əmlakının, o cümlədən dövlət
mənzil fondunun və torpaqların idarə olunmasına
və özəlləşdirilməsinə nəzarət etmək;

3.0.77. strukturuna daxil olan müvafiq qu ru -
mun daşınmaz əmlakın dövlət reyestrini, vahid
döv lət kadastrını, dövlət torpaq kadastrını və onun
tərkib hissəsi olan torpaq reyestrini tərtib etməsinə
və aparmasına, ünvan reyestrini aparmasına, həm -
çi nin daşınmaz əmlaka mülkiyyət və digər əşya hü -
quq larının dövlət qeydiyyatını həyata keçirməsinə
nə zarət etmək;

3.0.78. strukturuna daxil olan müvafiq qu ru -
mun daşınmaz əmlakı, o cümlədən torpaqları, ti ki -
li lə ri, binaları, qurğuları, yaşayış və qeyri-yaşayış
sa hə lərini, yaşayış və bağ evlərini, habelə mü əs si -
sə lə ri qiymətləndirməsinə nəzarət etmək;

3.0.79. strukturuna daxil olan müvafiq qurum
va sitəsilə dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin və
nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan hüquqi
şəxslərin təsisçisi (Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin başqa qayda müəyyən etdiyi hallar
istisna olmaqla) və iştirakçısı kimi çıxış etmək;

3.0.80. torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və
onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi barədə
vəsatətlərə strukturuna daxil olan müvafiq qurum
vasitəsilə baxmaq və aidiyyəti orqanlarla
razılaşdırılmış təklifləri əsaslandırmaqla, Azər bay can
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etmək;

3.0.81. bələdiyyə mülkiyyətinə torpaq alınması
ba rədə vəsatətlərə strukturuna daxil olan müvafiq
qu rum vasitəsilə baxmaq və aidiyyəti orqanlarla
ra zılaşdırılmış təklifləri əsaslandırmaqla Azər bay -
can Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim
et mək;

3.0.82. rəqabətin qorunması, inkişafı və təşviqi,
inhisarçılıq fəaliyyətinin qarşısının alınması və
haq sız rəqabət hallarının aradan qaldırılması sa hə -
sin də dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında iş ti -
rak etmək, həmin siyasətin və bu sahədə dövlət nə -
za rətinin həyata keçirilməsini strukturuna daxil
olan müvafiq qurum vasitəsilə təmin etmək;

3.0.83. təbii inhisar subyektlərinin fəaliyyətinin
dövlətin iqtisadi siyasətinə müvafiq olaraq həyata
keçirilməsinin monitorinqini aparmaq və təbii
inhisar subyektlərinin siyahısına dair təkliflər
vermək, bu məqsədlə həmin müəssisələrdən tex -
niki-iqtisadi göstəriciləri almaq, onları təhlil etmək
və bununla bağlı tədbirlər görmək;

3.0.84. istehlakçıların hüquqlarının və qanuni
maraqlarının qorun ması, istehlak mallarının
(işlərin, xidmətlərin) key fiy yə ti nin təmin olunması
sahəsində aidiyyəti dövlət orqanları ilə bir lik də
dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında iştirak
etmək, ti ca rət, ictimai iaşə, məişət və digər növ
xidmət sahələrində norma və qaydalara riayət
olunmasına, istehlak bazarında malların (iş lə rin,
xidmətlərin) keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə
dövlət nə za rə tin in həyata keçirilməsini strukturuna
daxil olan müvafiq qurum vasitəsilə təmin etmək;

3.0.85. dövlət vəsaiti hesabına malların (işlərin
və xid mət lə rin) satın alınması sahəsində aidiyyəti
dövlət orqanları ilə bir lik də dövlət siyasətinin
formalaşdırılmasında iştirak etmək, bu sa hədə
dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsini strukturuna
daxil olan müvafiq qurum vasitəsilə təmin etmək;

3.0.86. daxili ticarət və xidmət sahələrində
dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında iştirak
etmək və dövlət tənzimləməsini hazırlamaq,
aidiyyəti dövlət orqanları ilə birlikdə bu siyasəti
həyata keçirmək, habelə daxili ticarətin və istehlak
bazarının inkişafı ilə bağlı tədbirlər görmək;

3.0.87. qanunla müəyyən edilmiş qaydada
antidempinq, kom pensasiya və mühafizə tədbirləri
üzrə araşdırmanın həyata keçi rilməsini strukturuna
daxil olan müvafiq qurum vasitəsilə təmin etmək;

3.0.88. reklam (açıq məkanda reklam istisna
olmaqla) fəaliyyətinə dövlət nəzarətini həyata
keçirmək;

3.0.89. strukturuna daxil olan müvafiq qurum
vasitəsilə dövlət kəmiyyət vahidləri etalonlarının
əldə olunmasını, qorunub saxlanılmasını və dövlət
etalonlarından kəmiyyət vahidlərinin ötürülməsini
təşkil etmək;

(Ardı üçüncü səhifədə)
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(Əvvəli ikinci səhifədə)
3.0.90. strukturuna daxil olan müvafiq qurum vasitəsilə

standartların hazırlanmasını, qəbulunu, tətbiqini, standartların
tətbiqi ilə bağlı əlaqəli xidmətləri təşkil etmək;

3.0.91. strukturuna daxil olan müvafiq qurum vasitəsilə
akkreditasiya üzrə prinsip və qaydalara riayət edilməsini,
uyğunluğu qiymətləndirən qurumların akkreditasiyasının həyata
keçirilməsini təşkil etmək;

3.0.92. müvafiq sahədə normayaratma fəaliyyətindən irəli
gələn vəzifələri həyata keçirmək;

3.0.93. fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı insan və vətəndaş
hüquqlarının və azadlıqlarının həyata keçirilməsini təmin etmək
və onların pozulmasının qarşısını almaq;

3.0.94. qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, fə aliy -
yət istiqamətləri ilə bağlı elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiqini
təmin etmək;

3.0.95. fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı ayrılan büdcə vəsa it lə -
ri, kreditlər, qrantlar və digər maliyyə vəsaitindən təyinatı üzrə
səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək;

3.0.96. Nazirliyin strukturuna daxil olan qurumların və struk-
turuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların vəzifələrini
yerinə yetirmək üçün istifadə etdikləri məqsədli büdcə və digər
vəsaitlərin xərclər smetalarını təsdiq etmək və onların təyinatı
üzrə istifadəsinə nəzarəti həyata keçirmək;

3.0.97. dövlət sirrinin və məxfilik rejiminin, habelə fəaliyyət
istiqamətləri çərçivəsində vergi, kommersiya və bank sirrinin
qorunması üçün zəruri tədbirlər, habelə fəaliyyət istiqamətlərinə
uyğun təhlükəsizlik tədbirləri görmək;

3.0.98. öz fəaliyyəti haqqında əhalinin məlu mat lan dı rıl ma sı -
nı, internet saytının yaradılmasını, malik olduğu və siyahısı qa -
nun la müəyyən edilmiş açıqlanmalı olan ictimai informasiyanın
hə min saytda yerləşdirilməsini və bu informasiyanın daim ye ni -
lən mə sini təmin etmək;

3.0.99. fəaliyyət istiqamətləri üzrə kadr hazırlığını təmin et -
mək, həmçinin mütəxəssislərin hazırlanması və əlavə təhsili
üçün tədbirlər görmək;

3.0.100. Nazirliyin strukturunun və fəaliyyətinin təkmil ləş di -
ril mə si istiqamətində tədbirlər görmək və Nazirliyin strukturuna
daxil olan qurumların və strukturuna daxil olmayan tabe li yin də -
ki qurumların işini əlaqələndirmək və onların fəaliyyətinə nə za -
rə ti həyata keçirmək;

3.0.101. Nazirliyin fəaliyyət istiqamətləri və vəzifələri da irə -
sin də elmi tədqiqatların aparılmasını təşkil etmək;

3.0.102. Nazirliyin strukturuna daxil olan qurumlar və struk-
turuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumlar tərəfindən fəaliyyət
istiqamətləri üzrə daxil olan təklifləri ümumiləşdirmək və qa nu -
na müvafiq tədbirlər görmək;

3.0.103. Nazirliyin fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan müraciətlərə
Azər baycan Respublikasının “Vətəndaşların müraciətləri haq-
qında”, “İnzibati icraat haqqında” və “İnformasiya əldə etmək
haq qında” qanunlarına uyğun olaraq baxmaq və qanunla mü əy -
yən edilmiş qaydada tədbirlər görmək;

3.0.104. Nazirlikdə kargüzarlıq və arxiv işinin aparılmasını
təşkil etmək;

3.0.105. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən
etdiyi digər vəzifələri yerinə yetirmək.

4. Nazirliyin hüquqları
4.0. Vəzifələrini yerinə yetirmək üçün Nazirliyin aşağıdakı

hü quqları vardır:
4.0.1. müvafiq sahədə normayaratma fəaliyyətindən irəli gə -

lən hüquqları həyata keçirmək;
4.0.2. fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlər üzrə Azər bay -

can Respublikasının beynəlxalq müqavilələrə tərəfdar çıxması
ba rədə təşəbbüslə çıxış etmək;

4.0.3. fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlər üzrə dövlət və

yerli özünüidarəetmə orqanlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə zə ru -
ri məlumatlar (sənədlər) barədə sorğu vermək və onlardan belə
mə lumatları (sənədləri) almaq;

4.0.4. fəaliyyət istiqamətləri üzrə rəy vermək, təhlillər, ümu -
mi ləş dirmələr, monitorinqlər və tədqiqatlar aparmaq, analitik
ma teriallar hazırlamaq;

4.0.5. müstəqil ekspertləri və mütəxəssisləri, məsləhətçi şir -
kət ləri, elmi təşkilatları müəyyən edilmiş qaydada öz fə aliy yə ti -
nə cəlb etmək;

4.0.6. müəyyən edilmiş qaydada dövri mətbu orqan təsis et -
mək, xüsusi bülletenlər və digər nəşrlər buraxmaq;

4.0.7. fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı Azərbaycan Res pub li -
ka sı nın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin (sazişlərin,
kon vensiyaların) icrasına nəzarət etmək və həmin müqavilələr
üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün tədbirlər görmək;

4.0.8. fəaliyyət istiqamətləri üzrə aidiyyəti dövlət orqanlarına
tək liflər vermək;

4.0.9. beynəlxalq tədbirlərin, o cümlədən forumların, kon -
frans ların, sərgilərin və digər tədbirlərin işində iştirak etmək və
belə tədbirlərin ölkədə və xaricdə keçirilməsini təşkil etmək;

4.0.10. istifadəsinə verilmiş dövlət əmlakı üzərində qa nun ve -
ri ci liklə müəyyən olunmuş hüquqlardan istifadə etmək;

4.0.11. fəaliyyət istiqamətləri üzrə xarici dövlətlərin təc rü bə -
si ni öyrənmək, beynəlxalq və xarici əməkdaşlığı həyata ke çir -
mək, xarici dövlətlərin aidiyyəti orqanları və digər qurumları ilə,
bey nəlxalq təşkilatlarla, xarici hüquqi və digər şəxslərlə əmək -
daş lı ğı təşkil etmək və həyata keçirmək, danışıqlar aparmaq və
da nışıqların aparılmasında iştirak etmək, beynəlxalq mü qa vi lə -
lə rin (sazişlərin, kontraktların) layihələrini hazırlamaq və ya ha -
zır lanmasında iştirak etmək;

4.0.12. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müəyyən et -
di yi digər hüquqları həyata keçirmək.

5. Nazirliyin fəaliyyətinin təşkili
5.1. Nazirliyin Aparatı, onun strukturuna daxil olan qurumlar

və strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumlar (hüquqi
şəxs lər, təşkilatlar və sair), habelə Naxçıvan Muxtar Res pub li ka -
sı nın aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanı Nazirliyin vahid sistemini
təşkil edir. Nazirlik öz fəaliyyətini bilavasitə və həmin qurumlar
vasitəsilə həyata keçirir.

5.2. Nazirliyin strukturunu, Nazirliyin Aparatının və struktu-
runa daxil olan qurumların işçilərinin ümumi say tərkibini Azər -
bay can Respublikasının Prezidenti müəyyən edir. Nazirliyin
struk turuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların (hüquqi
şəxs lərin, təşkilatların və sair) siyahısını Azərbaycan Res pub li -
ka sı nın Nazirlər Kabineti təsdiq edir.

5.3. Nazirliyin fəaliyyətinə Azərbaycan Respublikası Pre zi -
dentinin vəzifəyə təyin və vəzifədən azad etdiyi Azərbaycan
Res publikasının iqtisadiyyat naziri (bundan sonra – nazir)
rəhbərlik edir. Nazirliyə həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə
yetirilməsi və hüquqların həyata keçirilməsi üçün nazir şəxsən
məsuliyyət daşıyır.

5.4. Nazirin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifəyə
təyin və vəzifədən azad etdiyi 1 (bir) birinci müavini və 5 (beş)
müavini vardır. Nazirin birinci müavini və müavinləri nazirin
onlara həvalə etdiyi vəzifələri yerinə yetirir və bunun üçün
şəxsən məsuliyyət daşıyırlar.

5.5. Nazir:
5.5.1. Nazirliyin fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;
5.5.2. müavinləri arasında vəzifə bölgüsü aparır, onların, ha -

be lə Nazirliyin digər vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətlərini mü əy -
yən ləş dirir və qarşılıqlı fəaliyyətini təmin edir;

5.5.3. Nazirliyin Aparatının struktur bölmələrinin, struk tu ru -
na daxil olan qurumların (əsasnamələri Azərbaycan Res pub li ka -
sı nın Prezidenti tərəfindən təsdiq edilən qurumlar istisna ol maq -
la) və elmi-texniki şurasının əsasnamələrinin, strukturuna daxil

olmayan tabeliyindəki qurumların (nizamnamələri Azərbaycan
Respublikası Prezidenti və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti tərəfindən təsdiq edilən hüquqi şəxslər istisna olmaqla)
nizamnamələrinin təsdiqi barədə, həmçinin bu Əsasnamənin
5.11-ci bəndində Nazirliyin Kollegiyasının səlahiyyətlərinə aid
edilməyən məsələlər barədə normativ hüquqi aktları qərarlar
formasında qəbul edir;

5.5.4. bu Əsasnamənin 5.5.3-cü yarımbəndinə uyğun olaraq,
Na zirliyin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların
(hü quqi şəxslərin, təşkilatların və sair) nizamnamələrini təsdiq
edil məsi üçün müəyyən olunmuş qaydada təqdim edir;

5.5.5. müəyyən edilmiş struktur, əməkhaqqı fondu və
işçilərin say həddi daxilində Nazirliyin Aparatının, strukturuna
daxil olan qurumların və strukturuna daxil olmayan tabe li yin də -
ki qurumların (strukturu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
tərəfindən təsdiq edilən qurumlar istisna olmaqla) strukturunu,
ştat cədvəlini və ayrılmış büdcə təxsisatı daxilində onların xərc -
lər smetasını təsdiq edir;

5.5.6. Nazirliyin Aparatının və onun strukturuna daxil olan
re gional bölmələrin, Azərbaycan Respublikasının xarici öl kə lər -
də fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət nü ma -
yən dələrinin aparatlarının işçilərini, habelə Nazirliyin struk tu ru -
na daxil olan qurumların və strukturuna daxil olmayan ta be li yin -
də ki qurumların rəhbərlərini və onların müavinlərini (Nazirlik
ya nında Dövlət Vergi Xidmətinin, Əmlak Məsələləri Dövlət
Xid mətinin, Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət
Xid mətinin rəhbərləri və onların müavinləri, habelə Azərbaycan
Res publikası Prezidentinin başqa qayda müəyyən etdiyi digər
hallar istisna olmaqla) vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, on -
lar barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbeh tədbirləri görür;

5.5.7. Nazirliyin Aparatının struktur bölmələrinin, st ruk tu ru -
na daxil olan regional bölmələrin və Azərbaycan Res pub li ka sı -
nın xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və kon sul luq la rın -
da ticarət nümayəndələrinin aparatlarının işçilərinə, habelə Na -
zir lik yanında dövlət xidmətlərinin dövlət qulluqçusu olan rəh -
bər lə rinə və onların müavinlərinə dövlət qulluğunun baş müşa -
vi ri və ondan aşağı olan ixtisas dərəcələri verir;

5.5.8. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razı laş dır -
maq la, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət
gös tərən səfirlik və konsulluqlarında ticarət nümayəndələrini və -
zi fəyə təyin və vəzifədən azad edir, ticarət nümayəndələrinə
ikin ci dərəcəli fövqəladə və səlahiyyətli elçi diplomatik rütbəsi
veril məsinə dair təklifləri Azərbaycan Respublikasının Prezi den -
ti nə təqdim edir;

5.5.9. Nazirliyin Aparatının və onun strukturuna daxil olan
qu rum ların işçilərinə bu Əsasnamə ilə nazirin səlahiyyətinə aid
edil məmiş ixtisas dərəcələrinin və ali xüsusi rütbələrin veril mə -
si, həmçinin xüsusi fərqlənmiş əməkdaşlara Azərbaycan Res -
pub li kasının fəxri adlarının verilməsi və ya onların dövlət mü ka -
fat ları ilə təltif olunması üçün Azərbaycan Respublikasının Pre -
zi dentinə təqdimat verir;

5.5.10. müəyyən olunmuş əməkhaqqı və işçilərin say həddi
da xilində Nazirliyin Aparatında struktur bölmələrini, Nazirliyin
regional bölmələrini, habelə Nazirliyin strukturuna daxil olan
qurumların struktur bölmələrini yaradır və ləğv edir;

5.5.11. dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin, büdcədənkənar
və saitin sərəncamçısı olaraq maliyyə vəsaitini bölüşdürür, iş çi lə -
rin vəzifə maaşlarına əlavələrin, maddi yardım və mükafatların
ve rilməsini təmin edir;

5.5.12. Apellyasiya Şurasının sədrini, habelə Apellyasiya Şu -
ra sı nın sədrinin təqdimatı (təklifi) əsasında Apellyasiya Şu ra sı -
nın digər üzvlərini, Katibliyin rəhbərini və tərkibini təsdiq edir;

5.5.13. əmr və sərəncam formasında qeyri-normativ hüquqi
akt lar qəbul edir və onların, habelə Nazirlikdə qəbul edilmiş nor-
mativ hüquqi aktların icrasını təşkil edir, yoxlayır və buna nə za -

rə ti həyata keçirir;
5.5.14. Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkələrin döv -

lət orqanlarına, idarə, müəssisə və təşkilatlarına, hüquqi və fiziki
şəxs lərinə, habelə beynəlxalq təşkilatlara münasibətdə Nazirliyi
təm sil edir, danışıqlar aparır, verilmiş səlahiyyətlər daxilində
mü vafiq beynəlxalq sənədləri imzalayır;

5.5.15. Nazirliyə aid edilmiş məsələlər üzrə müvafiq il üçün
dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar fondların formalaşdırılması
ilə bağlı təkliflər verir;

5.5.16. Nazirliyin vəzifəli şəxslərinin qanunvericiliyə zidd
olan qərarlarını ləğv edir.

5.6. Nazirliyin strukturuna daxil olan qurumlar və struk tu ru -
na daxil olmayan tabeliyindəki qurumların rəhbərləri onlara hə -
va lə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və funksiyaların hə ya -
ta keçirilməsi üçün birbaşa məsuliyyət daşıyırlar.

5.7. Nazir öz səlahiyyətlərinin bir hissəsinin həyata ke çi ril -
mə si ni, yaxud vəzifələrinin müvəqqəti olaraq icrasını birinci
mü avininə və ya müavinlərindən birinə həvalə edə bilər.

5.8. Nazirlikdə nazirdən (Kollegiyanın sədri), nazirin birinci
mü avini və müavinlərindən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının
aidiyyəti icra hakimiyyəti orqanının rəhbərindən, Nazirlik
yanında dövlət xidmətlərinin rəhbərlərindən və Nazirliyin digər
rəhbər işçilərindən ibarət tərkibdə Kollegiya yaradılır. Nazirliyin
Kollegiyasının tərkibinə həmçinin mütəxəssislər və alimlər də
daxil edilə bilərlər.

5.9. Nazirliyin Kollegiyasının üzvlərinin sayını və tərkibini
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti təsdiq edir.

5.10. Nazirliyin Kollegiyası öz iclaslarında Nazirliyin fə aliy -
yə ti ilə bağlı məsələləri müzakirə edir və onlar haqqında mü va -
fiq qərarlar qəbul edir.

5.11. Nazirliyin Kollegiyası qərarlar formasında aşağıdakı
nor mativ hüquqi aktları qəbul edir:

5.11.1. Nazirliklə digər şəxslər (qurumlar) arasında mü na si -
bət lə ri tənzimləyən normativ hüquqi aktları;

5.11.2. qəbul edilməsi Azərbaycan Respublikasının Pre zi -
den ti tərəfindən Nazirliyə tapşırılmış konkret normativ hüquqi
akt ları;

5.11.3. bir neçə dövlət orqanının fəaliyyətini tənzimləyən
vahid (birgə) normativ hüquqi aktları;

5.11.4. aidiyyəti dövlət orqanları ilə razılaşdırılmalı olan nor-
mativ hüquqi aktları;

5.11.5. nazirin təşəbbüsü ilə Nazirliyin Kollegiyasının
müzakirəsinə çıxarılan bu Əsasnamənin 5.5.3-cü yarımbəndində
nəzərdə tutulmuş normativ hüquqi aktları;

5.11.6. bu Əsasnamənin 5.11.1 – 5.11.5-ci yarımbəndlərinə
uyğun olaraq, Nazirliyin Kollegiyasının qəbul etdiyi normativ
hüquqi aktları ləğv edən və ya onlarda dəyişikliklər edən norma-
tiv hüquqi aktları.

5.12. Nazirliyin Kollegiyasının iclasları Kollegiya üzvlərinin
yarıdan çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətlidir.Nazirliyin
Kollegiyasının qərarları onun üzvlərinin sadə səs çoxluğu ilə
qəbul edilir.Nazirliyin Kollegiyasının qərarı qəbul edilərkən səslər
bərabər olarsa, Kollegiyanın sədrinin səsi həlledici hesab edilir.

5.13. Nazirliyin Kollegiyasının üzvləri arasında fikir ayrılığı
yarandığı hallarda, nazir bu barədə Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabinetinə məlumat verərək, öz qərarını həyata keçi-
rir.Nazirliyin Kollegiyasının üzvləri şəxsi fikirlərini Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə çatdıra bilərlər.

5.14. Nazirliyin Kollegiyasının iclaslarına digər icra ha ki -
miy yəti orqanlarının və təşkilatların, habelə qeyri-hökumət təş -
ki latlarının nümayəndələri dəvət edilə bilərlər.

5.15. Müvafiq sahədə elmi-texniki nailiyyətlərin və qabaqcıl
təcrübənin öyrənilməsi və həyata keçirilməsi üçün Nazirlikdə
ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən elmi-texniki şura yaradıla
bilər.

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin
“Bəzi çoxmənzilli binaların istismarına icazə
verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında” 19 fevral
2019-cu il tarixli Fərmanı ilə istismarına icazə
verilən binalarda yerləşən mənzillərin qeydiyyatı
davam edir. Bu məqsədlə müxtəlif sosial
kampaniyalar keçirilir, vətəndaşlara ünvanlardaca
intensiv qeydiyyat xidməti göstərilir.  

Cari il ərzində Fərmanın icrası ilə bağlı görülən
işlərin nəticələri müsbətdir. Qeyd edilməlidir ki,
2019-cu il ərzində ölkə üzrə istismarına icazə verilən
277MTK, MMC, fiziki şəxslərə aid binanın
istismarına icazə aktları Daşınmaz Əmlakın Dövlət
Reyestri xidmətinə daxil olub. Bunlardan 262MTK,
MMC, fiziki şəxslərə aid binalar Bakıda,
qalan15MTK, MMC, fiziki şəxslərə aid binalar
rayonlarda yerləşir. Paytaxt üzrə isə ən çox
istismarına icazə verilən bina Yasamal rayonundadır. 

Həmin binalarda yerləşən 11 mindən artıq
mənzilin çıxarışı hazırlanıb. Həmçinin 1000-dən

çox sənəd qəbul edilib. Qəbul edilən sənədlər
hazırda icra mərhələsindədir.

Fərmanla bağlı qeydiyyat xidmətlərinin ünvan -
larda göstərilməsi vətəndaş məmnunluğunu yük -
səl dir, bu sahədəki prosedurları sadələşdirir, və tən -
daşın gündəlik fəaliyyətindən ayrılmadan
əmlaklarını rəsmi qeydiyyata almasına imkan
yaradır, o cümlədən leqal əmlakların sayını artırır.
Bu fərmanla vətəndaşların mənzil şəraiti yax -
şılaşdırılır, sosiallıq prinsipi təmin edilir, insan
amili gücləndirilir.

Qeyd edilməlidir ki, istismarına icazə verilməsi
ilə bağlı binanın sənədləri daxil olan zaman dərhal,
operativ olaraq mənzillərə çıxarışın verilməsi
işlərinə başlanılır. Bu məqsədlə MTK-lar,
vətəndaşlar üçün maarifləndirici tədbirlər keçirilir,
çıxarışların hazırlanması ilə bağlı lazım olan ilkin
sənədlər barədə informasiya verilir. Həmçinin belə
binalara müvafiq məlumat xarakterli elanlar,
bildirişlər yerləşdirilir. 

MTK tərəfindən verilən mənzillər üzərində
hüquqların dövlət qeydiyyatına alınması üçün
MTK-nın ümumi yığıncağının qərarı və maliyyə
arayışı, MMC-dən alınan mənzillər üçün isə
notarial qaydada təsdiq olunmuş alqı-satqı
müqaviləsi kimi sənədlər, o cümlədən şəxsiyyət
vəsiqəsi tələb edilir.İstismarına icazə verilən bina
sakinləri əmlakına dair elektron çıxarışın hazır -
lanması üçün ilkin sənədlərlə birgə Əmlak
Xidmətləri Məkanına müraciət edə bilərlər.
Bundan başqa prosesin daha intensiv aparılması
məqsədilə ünvanlarda “Əmlakını qeydiyyata al və
mülkiyyətinə sahib ol” kimi sosial kampaniyalar
hər həftə keçirilir. Kampaniyanın qrafiki,
keçiriləcəyi binaların ünvanı barədə ictimai
məlumatlandırma aparılır. 

Bildirilməlidir ki, vətəndaşlar “Əmlakın qey-
diyyatı kalkulyatoru”ndan istifadə etməklə tələb
olunan dövlət rüsumu və xidmət haqqının məb -
ləğini onlayn qaydada öyrənə bilərlər.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Bəzi çoxmənzilli binaların istismarına icazə
verilməsininsadələşdirilməsi haqqında” 19
fevral 2019-cu il tarixli Fərmanına uyğun
olaraq istismarına icazə verilən binalardakı
mənzillərin operativ və əlçatan qeydiyyatı
məqsədilə xidmət birbaşa ünvanlarda təşkil
olunur. İlin ilk “Əmlakını qeydiyyata al və
mülkiyyətinə sahib ol” kampaniyası 13-17

yanvar tarixlərində Nəsimi rayonunda
keçiriləcək. Səyyar qeydiyyat xidmətindən
istismarına icazə verilmiş 5 bina üzrə
ümumilikdə 940-a yaxın mənzili sahibi
istifadə edə biləcək.

Kampaniya yanvarın 13-ü Rəşid
Behbudov küçəsi, 386-cı məhəllə, 14
yanvarda S. Salayev və A. Qurbanov
küçələrinin kəsişməsindəki 364-cü məhəllə,

15 yanvarda isə Hənifə Ələsgərov küçəsi, 4
ünvanlarındakı çoxmənzilli binalarda
keçiriləcək. Yanvarın 16-sı səyyar qeydiyyat
xidməti Topçubaşov küçəsi, Abay döngəsi,
360-cı məhəllə və yanvarın 17-si isə
Mərdanov qardaşları küçəsi, 59
ünvanlarındakı istismarına icazə verilmiş
binalarda göstəriləcək.

Mənzillərin dövlət reyestrində qeydiyyata

alınması üçün şəxsiyyət vəsiqəsi, protokoldan
çıxarış və maliyyə arayışı kimi ilkin sənədlər
tələb olunur. Qeyd edək ki, xidmət mənzil
sahibinin istəyindən asılı olaraq 1, 3, 7, 10 iş
günü ərzində göstərilə bilər. Mənzilə dair
çıxarış üçün tələb olunan dövlət rüsumu 30
manat, xidmət haqqı isə Tarif Şurasının 31 iyul
2009-cu il tarixli, 4 nömrəli qərarına əsasən
müəyyən olunub.

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi haqqında əsasnamə

İstismarına icazə verilən binalarda 11 mindən artıq mənzilin çıxarışı hazırdır

İlin ilk səyyar qeydiyyat kampaniyası paytaxtın Nəsimi rayonunda keçiriləcək
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları fevral ayının 13-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir. 

(Ərizələr 13 yanvar  - 12 fevral 2020-ci il tarixlərində qəbul edilir)

Sır
a

№
si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra hakimiyyəti,
bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya
hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu

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

tarixi, vaxtı və ünvanı

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

icarəyə verilir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə icarə
haqqının aşağı həddi

(manatla)

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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün satılır və
ya icarəyə verilir

Uqodiya (təsərrüfat yeri)
növü, keyfiyyət qrupu,

şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində hüququ
təsdiq edən sənədin nömrəsi,

çıxarışın nömrəsi və tarixi

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

bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Sumqayıt ərazi şöbəsi 25 kv.m İcarə 5.40 87.00 Sahibkarlıq II zona 309012003126

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

bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Sumqayıt ərazi şöbəsi 55 kv.m İcarə 12.00 191.40 Sahibkarlıq II zona 309012003119

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

bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Sumqayıt ərazi şöbəsi 34 kv.m İcarə 7.30 118.32 Sahibkarlıq II zona 309012003122

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

bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Sumqayıt ərazi şöbəsi 97 kv.m İcarə 21.00 337.56 Sahibkarlıq II zona 309012003123

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

bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Sumqayıt ərazi şöbəsi 54 kv.m İcarə 11.60 187.92 Sahibkarlıq II zona 309012003124

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

bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Sumqayıt ərazi şöbəsi 37 kv.m İcarə 8.00 128.76 Sahibkarlıq II zona 309012003125

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

bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Sumqayıt ərazi şöbəsi 28 kv.m İcarə 6.00 97.44 Sahibkarlıq II zona 309012003127

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

bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Sumqayıt ərazi şöbəsi 24 kv.m İcarə 5.00 83.00 Sahibkarlıq II zona 309012003128

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

bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Sumqayıt ərazi şöbəsi 30 kv.m İcarə 4.90 67.80 Sahibkarlıq III zona 309012002556

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

bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Sumqayıt ərazi şöbəsi
50 kv.m
Satılır 216.00 825.00 Sahibkarlıq II zona 309012002033

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

M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 720.00 1704.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015222

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

M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 1080.00 6480.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012013820

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

M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 540.00 2052.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012009365

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

M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 540.00 5190.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015182

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

M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
186 kv.m

Satılır 167.40 1609.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015184

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

M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
243 kv.m

Satılır 218.70 2102.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015185

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

M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 270.00 2595.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015199

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

İnzibati bina Tel:(022) 2568757
13 fevral 2019-cu il tarixinədək

Gəncə ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 103.68 600.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 507012000865

19 Samux rayonu Poylu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev meydanı,

İnzibati bina Tel:(022) 2568757
13 fevral 2019-cu il tarixinədək

Gəncə ərazi şöbəsi
7300 kv.m

İcarə 0.53 30.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) III qrup örüş 507012000858

20 Hacıqabul rayonu Qarasu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şirvan

ərazi şöbəsi 32,3 ha İcarə 290.70 462.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 910012000619

21 Hacıqabul rayonu Qarasu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şirvan

ərazi şöbəsi 34,2 ha İcarə 307.80 489.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 910012000617

22 Hacıqabul rayonu Qarasu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şirvan

ərazi şöbəsi 41 ha İcarə 369.00 586.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 910012000620

23 Hacıqabul rayonu Qarasu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şirvan

ərazi şöbəsi 52,1 ha İcarə 468.90 745.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 910012000618

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şirvan

ərazi şöbəsi 1,5 ha İcarə 13.50 51.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 909012001204

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şirvan

ərazi şöbəsi 1 ha İcarə 9.00 34.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 909012001248

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şirvan

ərazi şöbəsi 2 ha İcarə 18.00 68.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 909012001247

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şirvan

ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 27.00 102.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 909012001249

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şirvan

ərazi şöbəsi 14 ha İcarə 16.50 455.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) Örüş 909012001262

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şirvan

ərazi şöbəsi 13 ha İcarə 15.30 423.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) Örüş 909012001261

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şirvan

ərazi şöbəsi 3,5 ha İcarə 4.10 114.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) Örüş 909012001228

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şirvan

ərazi şöbəsi 4,5 ha İcarə 5.30 297.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı V qrup şərti yararsız 909012000421

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şirvan

ərazi şöbəsi 4 ha İcarə 15.80 144.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000745

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şirvan

ərazi şöbəsi 4 ha İcarə 15.80 144.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000764

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şirvan

ərazi şöbəsi 2 ha İcarə 2.36 70.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) Örüş 807012000956

35 Ağdaş rayonu Pirəzə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev

pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 2 ha İcarə 2.016 60.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) III qrup örüş 903012001321

36 Ağdaş rayonu Şəmsabad
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev

pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 3.02 90.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) III qrup örüş 903012001312

37 Ağdaş rayonu Şəmsabad
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev

pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 3.02 90.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) IV qrup örüş 903012001311

38 Yevlax rayonu Varvara
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev

pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 2,15 ha İcarə 2.16 97.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) IV qrup örüş 901012001381

39 Yevlax rayonu Xaldan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev

pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 2,5 ha İcarə 2.520 90.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) III qrup örüş 901012001382

40 Lənkəran rayonu Şürük
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri, Qala Xiyabani

küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Lənkəran ərazi şöbəsi
64 kv.m
Satılır 6.70 1000.00 Sahibkarlıq Şərti yararsız 802012002656

41 Ucar rayonu Yuxarı Çiyni
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28

Tel: (020) 213 01 13
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Ucar

ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 145.80 1200.00 Həyətyanı I qrup əkin 904012000999

42 Ucar rayonu Qulabənd
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28

Tel: (020) 213 01 13
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Ucar

ərazi şöbəsi 5 ha İcarə 5.04 150.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) IV qrup örüş 904012001001

43 Kürdəmir rayonu Atakişili
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28

Tel: (020) 213 01 13
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Ucar

ərazi şöbəsi 1,48 ha İcarə 1.49 44.40 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) III qrup örüş 906012000720

44 Göyçay rayonu Cəyirli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28

Tel: (020) 213 01 13
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Ucar

ərazi şöbəsi
3100 kv.m

İcarə 3.12 46.50 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı I qrup bağçılıq 408012001268

45 Göyçay rayonu Cəyirli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28

Tel: (020) 213 01 13
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Ucar

ərazi şöbəsi
2000 kv.m

İcarə 0.20 20.60 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) V qrup örüş 408012001270

46 Göyçay rayonu Cəyirli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28

Tel: (020) 213 01 13
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Ucar

ərazi şöbəsi 1,4 ha İcarə 10.92 210.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 408012001275

47 Göyçay rayonu Potu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti 28

Tel: (020) 213 01 13
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Ucar

ərazi şöbəsi
8200 kv.m

İcarə 6.40 65.60 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup bağçılıq 408012001292

48 Bərdə rayonu Mirzəcəfərli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Bərdə

ərazi şöbəsi 2,5 ha İcarə 3.80 240.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) III qrup örüş 610012001532

49 Goranboy rayonu Qızılhacılı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Bərdə

ərazi şöbəsi 3,0 ha İcarə 16.20 150.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 509012001566

50 Goranboy rayonu Qızılhacılı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Bərdə

ərazi şöbəsi
8500 kv.m

İcarə 3.87 36.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 509012001507

51 Goranboy rayonu Düzqışlaq
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Bərdə

ərazi şöbəsi 1,05 ha İcarə 0.76 21.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) V qrup örüş 509012001407

52 Goranboy rayonu Düzqışlaq
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Bərdə

ərazi şöbəsi 1,51 ha İcarə 1.09 30.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) V qrup örüş 509012001408

53 Şəmkir rayonu Şəmkir
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75

Tel:(022) 295 17 96
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Qazax

ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 240.00 900.00 Həyətyanı III zona 504012004272

54 Şəmkir rayonu Şiştəpə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75

Tel:(022) 295 17 96
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Qazax

ərazi şöbəsi
2200 kv.m

İcarə 1.67 15.40 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup bonitet balı 59 əkin 504012004210

55 Şəmkir rayonu Zəyəm
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75

Tel:(022) 295 17 96
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Qazax

ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 2.16 240.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) Örüş 504012004385

56 Şəmkir rayonu Qapanlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75

Tel:(022) 295 17 96
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Qazax

ərazi şöbəsi 3,18 ha İcarə 2,29 222.60 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) Örüş 504012004406

57 Gədəbəy rayonu Novo -
saratovka Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75

Tel:(022) 295 17 96
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Qazax

ərazi şöbəsi 100 ha İcarə 72.00 2300.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) Örüş 505012000832

58 Gədəbəy rayonu Novo -
saratovka Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75

Tel:(022) 295 17 96
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Qazax

ərazi şöbəsi 10 ha İcarə 7.20 210.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) Örüş 505012000761

59 Gədəbəy rayonu Novo -
saratovka Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75

Tel:(022) 295 17 96
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Qazax

ərazi şöbəsi 6,52 ha İcarə 4.70 136.92 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) Örüş 505012000816

60 Gədəbəy rayonu Qara -
məmmədli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75

Tel:(022) 295 17 96
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Qazax

ərazi şöbəsi
100 kv.m

Satılır 4.33 750.00 Sahibkarlıq Sair sahələr 505012000887

61 Tovuz rayonu Yuxarı
Öysüzlü Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75

Tel:(022) 295 17 96
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Qazax

ərazi şöbəsi 50 ha İcarə 36.00 2500.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) örüş 503012001980

62 Tovuz rayonu Dondar Quşçu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75

Tel:(022) 295 17 96
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Qazax

ərazi şöbəsi
184 kv.m

İcarə 0.18 10.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı I qrup bonitet balı 82 əkin 503012001932

63 Qazax rayonu Dəmirçilər-
Ürkməzli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75

Tel:(022) 295 17 96
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Qazax

ərazi şöbəsi 1,7 ha İcarə 939.20 85.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup bonitet balı 59 əkin 501012001759

64 Xaçmaz rayonu Xaçmaz
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov

küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
136 kv.m

Satılır 130.56 3400,00 340,00 Sahibkarlıq I zona 302012002631

65 Xaçmaz rayonu Xaçmaz
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov

küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 1880,00 188,00 Həyətyanı II zona 302012001875
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları fevral ayının 13-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir. 

(Ərizələr 13 yanvar  - 12 fevral 2020-ci 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 (manat-
la)

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,

çıxarışın nömrəsi və tarixi

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Həyətyanı I qrup əkin 302012003749

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Həyətyanı I qrup əkin 302012003750

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Həyətyanı I qrup əkin 302012003754

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Həyətyanı I qrup əkin 302012003753

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 300 kv.m Satılır 66.59 486,00 49,00 Həyətyanı I qrup əkin 302012003748

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 230 kv.m Satılır 51.05 372,00 38,00 Həyətyanı I qrup əkin 302012003752

72 Quba rayonu Amsar
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 300 kv.m Satılır 38.66 930,00 93,00 Həyətyanı I qrup əkin 303012002789

73 Quba rayonu Timiryazev
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 104 kv.m Satılır 10.45 624,00 63,00 Sahibkarlıq Sair torpaqlar şərti yararsız 303012002797

74 Qusar rayonu Piral
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 5 ha İcarə 2.40 125,00 13,00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) II qrup örüş 301012077651

75 Qusar rayonu Piral
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 1,15 ha İcarə 0.55 29,00 3,00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) II qrup biçənək 301012077652

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 800 kv.m Satılır 101.33 960,00 96,00 Həyətyanı I qrup əkin 301012077632

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 151.98 1320,00 132,00 Həyətyanı I qrup əkin 301012077648

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 75.99 1320,00 132,00 Həyətyanı I qrup əkin 301012077655

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 800 kv.m Satılır 101.33 1760,00 176,00 Həyətyanı I qrup əkin 301012077636

80 Qusar rayonu Aşağı Ləyər
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 13,2 ha İcarə 31.68 660,00 66,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 301012077619

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

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 150 kv.m Satılır 76.50 3000.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 607012001110

82 Beyləqan rayonu Kəbirli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 2,16 ha İcarə 11.66 324.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 607012001117

83 Beyləqan rayonu Kəbirli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 2,82 ha İcarə 6.43 253.80 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) IV qrup örüş 607012001116

84 Beyləqan rayonu Kəbirli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 1,1 ha İcarə 2.50 99.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) III qrup örüş 607012001122

85 Beyləqan rayonu Yuxarı
Kəbirli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 1,7 ha İcarə 3.87 119.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) III qrup örüş 607012001121

86 Beyləqan rayonu Qarallar
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi
5600 kv.m

İcarə 1.28 50.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) III qrup örüş 607012001126

87 Ağcabədi rayonu Avşar
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 4,2 ha İcarə 40.32 222.60 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 608012001104

88 Füzuli rayonu Böyük
Bəhmənli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 100 kv.m Satılır 4.73 500.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 606012000262

89 Füzuli rayonu Böyük
Bəhmənli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 100 kv.m Satılır 4.73 500.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 606012000261

90 İmişli rayonu İmişli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 575 kv.m Satılır 172.50 402.50 Fərdi yaşayış evi II zona 907012000478

91 İmişli rayonu Yuxarı Qaralar
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 1,5 ha İcarə 1.75 75.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) IV qrup örüş 907012000508

92 Cəlilabad rayonu Cəlilabad
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri,

H.Əliyev prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 240.00 876,00 87,60 Həyətyanı III zona 806012000828

93 Cəlilabad rayonu Alar
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri,

H.Əliyev prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi
8800 kv.m

İcarə 6.23 65.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup bonitet balı 68 əkin 806012000903

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

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şamaxı

ərazi şöbəsi 70 kv.m Satılır 21.00 567,00 56,70 Sahibkarlıq II zona 409012000917

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

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şamaxı

ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 139.00 1560,00 156,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 409012000910

96 Şamaxı rayonu Şəhriyar
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
06 fevral 2020-ci il tarixinədək Şamaxı

ərazi şöbəsi 2,1626 ha İcarə 1.71 231,40 23,10 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) II qrup örüş 410012000811

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

pekti 9A Tel: (024) 244 26 10
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 1 ha İcarə 2.16 76.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) örüş 403012001746

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

pekti 9A Tel: (024) 244 26 10
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 1 ha İcarə 2.16 76.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) örüş 403012001746

99 Şəki rayonu Şəki Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev pros-
pekti 9A Tel: (024) 244 26 10

13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şəki
ərazi şöbəsi 200 kv.m Satılır 290.00 2922.00 Sahibkarlıq I zona 404012004643

100 Şəki rayonu Şəki Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev pros-
pekti 9A Tel: (024) 244 26 10

13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şəki
ərazi şöbəsi 260 kv.m Satılır 377.00 3798.60 Sahibkarlıq I zona 404012004642

101 Şəki rayonu Kiçik Dəhnə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 9A Tel: (024) 244 26 10
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 1,3671 ha İcarə 3.28 6.84 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) örüş 404012005155

102 Şəki rayonu Kiçik Dəhnə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 9A Tel: (024) 244 26 10
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 2,36 ha İcarə 5.66 11.80 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) örüş 404012005151

103 Şəki rayonu Kiçik Dəhnə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 9A Tel: (024) 244 26 10
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 5,8568 ha İcarə 14.05 29.28 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) örüş 404012005154

104 Şəki rayonu Şin Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev pros-
pekti 9A Tel: (024) 244 26 10

13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şəki
ərazi şöbəsi

1500 kv.m
İcarə 0.36 8.25 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-

lıq) örüş 404012003392

105 Şəki rayonu Şin Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev pros-
pekti 9A Tel: (024) 244 26 10

13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şəki
ərazi şöbəsi

3000 kv.m
İcarə 0.72 16.50 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-

lıq) örüş 404012004349

106 Şəki rayonu Oxud
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 9A Tel: (024) 244 26 10
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılılr 315.50 1153.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 404012003460

107 Şəki rayonu Şorsu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 9A Tel: (024) 244 26 10
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 8,0 ha İcarə 144.00 456.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 404012000574

108 Şəki rayonu Çeşməli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 9A Tel: (024) 244 26 10
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi
6600 kv.m

İcarə 3.96 38.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 404012005324

109 Balakən rayonu Balakən
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 9A Tel: (024) 244 26 10
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi
100 kv.m

Satılılr 30.00 5000.00 Sahibkarlıq II zona 401012000963

110 Balakən rayonu Balakən
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 9A Tel: (024) 244 26 10
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi
200 kv.m

Satılılr 60.00 10000.00 Sahibkarlıq II zona 401012000963

111 Balakən rayonu Balakən
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 9A Tel: (024) 244 26 10
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi
200 kv.m

Satılılr 60.00 10000.00 Sahibkarlıq II zona 401012000963

112 Balakən rayonu Balakən
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 9A Tel: (024) 244 26 10
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 87 kv.m Satılılr 26.10 4350.00 Sahibkarlıq II zona 401012001311

113 Zaqatala rayonu Zaqatala
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 9A Tel: (024) 244 26 10
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi
8,58 kv.m

Satılılr 4.11 333.00 Sahibkarlıq II zona 402012002610

114 Zaqatala rayonu Zaqatala
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 9A Tel: (024) 244 26 10
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılılr 120.00 1235.00 Fərdi yaşayış evi III zona 402012002612

115 Zaqatala rayonu Yuxarı
Çardaxlar Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 9A Tel: (024) 244 26 10
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi
3000 kv.m

İcarə 0.72 9.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) Örüş 402012002575

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

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Qəbələ

ərazi şöbəsi
3200 kv.m

İcarə 6.91 32.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı I qrup əkin 406012001189

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

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Qəbələ

ərazi şöbəsi
4000 kv.m

İcarə 8.64 24.40 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı I qrup əkin 406012001156

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

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Qəbələ

ərazi şöbəsi 200 kv.m İcarə 0.04 1.22 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) örüş 406012001195

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

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Qəbələ

ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılılr 12.00 3300.00 Sahibkarlıq Şərti yararsız 406012001193

120 Qəbələ rayonu Məlikli
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Qəbələ

ərazi şöbəsi
5000 kv.m

İcarə 1.08 30,00 2,00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) Örüş 406012001214

121 Qəbələ rayonu Məlikli
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Qəbələ

ərazi şöbəsi 5 ha İcarə 10.80 300,00 20,00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) Örüş 406012001213

122 İsmayıllı rayonu Hacıhətəmli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
13 fevral 2020-ci il tarixinədək Qəbələ

ərazi şöbəsi
1030 kv.m

Satılılr 104.44 2060.00 Həyətyanı I qrup əkin 407012001532

Bakı şəhəri  üzrə 07 yanvar 2020-ci  il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

№ 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 Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı QAZ-31105 2008 2200 5500 37/19   05.12.2020
2 Oğuz Mənzil İstismar və Kommunal Təsərrüfatı İdarəsi KAMAZ-43255 012 2008 5000 5000 37/19   05.12.2020
3 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı QAZ-31105 2007 2000 3350 37/19   05.12.2020
4 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FİAT Linea 2009 4000 4400 37/19   05.12.2020
5 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FİAT Doblo 2009 3800 3800 37/19   05.12.2020
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“Mingəçevir Maşın Təmir” ATSC-nin

səhmdarlarının nəzərinə!
“Mingəçevir Maşın Təmir” ATSC-nin səhmdarlarının
ümumi yığıncağı 10 fevral 2020-ci il saat 10:00-da
Mingəçevir şəhəri, Mingəçevir şosesi-17 ünvanında
cəmiyyətin inzibati binasında keçiriləcəkdir.
İclasın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin tək başçı icra orqanının (sədrinin)
seçilməsi;
2. Cəmiyyətin nizamnaməsinin yeni redaksiyada
təsdiqi;
3. Cəmiyyətin Ümumi yığıncağı və İcra orqanı
haqqında Əsasnamələrin təsdiqi;
4. Dividendlərin verilməsi qaydasının müəyyən
edilməsi;
5. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini
təsdiq edən sənədlə iştirakı vacibdir.                                                                   

Əlaqə telefonu:  (050) 274-22-97.
“Mingəçevir Maşın Təmir” ATSC-nin icra orqanı 

11 fevral 2020-ci il tarixində hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)
1. “Zabrat Maşınqayırma Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Daewoo Espero 1996 1500 150
2. “Zabrat Maşınqayırma Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Daewoo Super Salon 2000 2000 200
3. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Nissan Maxima 2006 10000 1000

Qeyd:  1-2-ci sətirdə  “Zabrat  Maşınqayırma Zavodu” ASC-
nin balansında olan  nəqliyyat  nəqliyyat vasitələri 2-ci dəfə
təkrar hərraca çıxarılır.

Qeyd: Sifarişlər Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri,

Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) və yaxud
e–emdk.gov .az elektron portalı vasitəsilə  hərracın keçirilməsinə
ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır: Nəqliyyat
vasitələri barədə ətraflı məlumatı privatization.az portalından
almaq olar. Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər

istisna olaraq) hərracın keçirilməsinə ən azı 3 bank günü
qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:

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

2. Əmlak Məsələləri  Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən
edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd. (10%
məbləğində beh Mərkəzi Bankda –
AZ65NABZ01361150000000004944 nömrəli hesablaşma
hesabına ödənilməlidir). (tel:566-07-44)
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