
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əli yevin Davosda “Signify” şirkətinin baş icraçı di -
rek to ru Erik Rondolat ilə görüşü olub.Son vaxtlar
Azər baycanda aparılan islahatlardan məmnunluğunu
bil dirən Erik Rondolat, ilk növbədə, ölkəmizdə hə ya -
ta keçirdikləri layihələr barədə dövlətimizin başçısına
mə lumat verdi. Qeyd etdi ki, aparılan islahatlar Azər -
bay canda biznes və investisiya mühitinin yax şı laş ma -
sı, ölkəmizdə yeni layihələrin həyata keçirilməsi üçün
gö zəl zəmin yaradır. “Signify” şirkətinin işıqlandırma
sa həsində dünya liderlərindən biri olduğunu vur ğu la -
yan baş icraçı direktor rəhbərlik etdiyi qurumun öl kə -
mi zə yeni texnologiyaların gətirilməsi baxımından
Azər baycana hər cür dəstək verməyə hazır olduğunu
qeyd etdi.

Görüşdən məmnunluğunu bildirən Prezident İl -
ham Əliyev Bakı şəhərinin işıqlandırılması üzrə ha -
zır da icra edilən layihənin sürətləndirilməsinin va cib -
li yini bildirdi. Dövlətimizin başçısı, eyni zamanda,
növ bəti mərhələlərdə Sumqayıtda və Azərbaycanın
di gər böyük şəhərlərində işıqlandırmanın key fiy yə ti -
nin artırılması, elektrik enerjisinə əhəmiyyətli qənaəti
tə min edən yeni həll variantlarının tətbiqi, həmçinin
kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində işıqlandırma
sistemləri vasitəsilə müasir texnologiyaların gə ti ril -
mə si nin aidiyyəti dövlət qurumları ilə müzakirə olun -
ma sı barədə müvafiq tapşırıqlarını verdi.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əli yev Davosda Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər
na ziri Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşüb.Görüşdə iki tə -
rəf li dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin uğurlu in -
ki şa fından məmnunluq ifadə olundu, əlaqələrimizin
bü tün sahələrdə genişləndiyi vurğulandı.Söhbət za -
manı Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri arasında
yük sək səviyyəli görüşlərin münasibətlərimizin möh -
kəmlənməsində rolu qeyd edildi.Azərbaycanla Tür ki -
yə nin birgə həyata keçirdiyi qlobal əhəmiyyətli la yi -
hə lə rin önəmi vurğulandı.

Ölkə başçımız İlham Əliyev Davosda Dünya İqti -
sa di Forumunun prezidenti Borge Brende ilə görü-
şüb. Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti Borge
Bren de Forumun 50 illik yubileyi münasibətilə təd bi -
rin nüfuzlu qonaqları üçün çox məhdud sayda – cəmi
200 ədəd hazırlanan şokolad dəstinin birini döv lə ti -
mi zin başçısına hədiyyə etdi

Görüşdə Azərbaycan ilə Davos Forumu arasında
mü nasibətlərin tarixi və onun əhəmiyyəti haqqında fi -
kir mübadiləsi aparıldı.Ölkəmizin regionda iq ti sa diy -
yat, nəqliyyat, infrastruktur sahələrində oynadığı ro lun
vacibliyi vurğulandı. Azərbaycan Prezidenti İl ham
Əliyevlə Dünya İqtisadi Forumunun prezidenti Bor ge
Brende arasında ötən il imzalanmış memorandumun
davamı kimi bu gün imzalanacaq niyyət protokolunun
əhəmiyyəti qeyd edildi. Sənədə əsasən Forumun
ölkəmizdə afilə edilmiş regional mərkəzi yaradılacaq

Söhbət zamanı vurğulandı ki, bu cür mərkəzlər
çox məhdud sayda ölkələrdə yaradılır və onların əsas
məq sədi dördüncü sənaye inqilabının səbəb olduğu
ça ğı rış və imkanların həyata keçirilməsidir.

Sonra Dünya İqtisadi Forumunun ölkəmizdə afilə
edilmiş regional mərkəzinin yaradılması ilə bağlı
niyyət protokolu imzalandı.

Sənədi Prezident İlham Əliyev və Forumun prezi-
denti Borge Brende imzaladılar.

Borge Brende: Təşəkkür edirəm.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun. Bu, bizim

əlaqələrimizin yeni səhifəsi üçün yaxşı başlanğıcdır.
Borge Brende: Biz, həmçinin bilirik ki, Siz qar şı -

ya hədəf qoyanda onu həyata keçirirsiniz. Dü şü nü -
rəm ki, Azərbaycan dördüncü sənaye inqilabına ən
yax şı hazır olan ölkələrdən biri olacaq.

Prezident İlham Əliyev: Biz çox fəxr edirik ki,
Da vos Forumu ilə bu mühüm sənədi imzalayan ilk öl -
kə lər arasındayıq. Bu, həqiqətən də bizim əla qə lə ri -
miz də yeni səhifədir.Ümidvaram ki, gələcək keçmiş
qə dər uğurlu olacaq.

Borge Brende: Təbrik edirəm. Bütün dəstəyinizə
görə təşəkkür edirəm.

Prezident İlham Əliyev: Təşəkkür edirəm.
Davosda Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Ban kı -

nın prezidenti Suma Çakrabarti ilə də görüş olub. Gö -
rüş də Azərbaycanda mövcud investisiya mühitinin
son dövrlərdə daha da yaxşılaşdığı məmnunluqla vur -
ğu landı. Söhbət zamanı Avropa Yenidənqurma və İn -
ki şaf Bankının ölkəmizdə həyata keçirilən layihələri
və prioritet sahələrin müəyyənləşdirilməsi barədə fi -
kir mübadiləsi aparıldı. Bankın Azərbaycanda möv -
cud əlverişli investisiya mühitindən yararlanaraq fə -
aliy yətini daha da genişləndirmək üçün böyük im kan -
la rı nın olduğu bildirildi.

Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın
“LUKOIL” şirkətinin prezidenti Vahid Ələkbərov ilə
də görüşüb.Görüşdə Azərbaycanın “Naxçıvan”, “Qo -
şa daş” yataqlarının “LUKOIL” şirkəti ilə birgə iş lə -
nil məsi məsələsi müzakirə olundu və bu barədə qərar
qə bul edildi.Söhbət zamanı perspektiv strukturlar və
SOCAR-“LUKOIL” əməkdaşlığı ətrafında fikir mü -
ba di ləsi aparıldı

Mötərəm Prezident İlham Əliyev Davosda Dünya
İq tisadi Forumu çərçivəsində keçirilən “Avrasiya üçün
yeni baxış - dayanıqlı inkişaf üçün tərəfdaşlıq” mövzu-
sunda iclasda iştirak edib.İclasda Avrasiyada öl kələrarası

əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olun du. Həm çinin
ticarət, energetika, nəqliyyat sahələrində əmək daşlıqla
bağlı fikir mübadiləsi aparıldı, dör dün cü sənaye
inqilabının region üçün əhəmiyyəti vurğulandı.İclasda
Monqolustanın Prezidenti Xaltmaaqiyn Battulqa,
Gürcüstanın Baş Naziri Giorgi Qaxariya, Türkiyənin
Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu, Avropa
Yenidənqurma və İnkişaf Bankının prezidenti Suma
Çakrabarti və digər nüfuzlu qonaqlar iştirak ediblər.

Davosda Prezident İlham Əliyev ilə OPEC-in baş
katibi Məhəmməd Barkindonun görüşü olub.rezident
İlham Əliyevin beş il bundan əvvəl Dünya İqtisadi
Forumunda çıxışını xatırladan Məhəmməd Barkindo
dedi:

-Cənab Prezident, xatırlayırsınızsa, beş il bundan
əvvəl bu Dünya İqtisadi Forumunda Siz OPEC-ə üzv
olan bütün ölkələrin və OPEC-ə üzv olmayan öl kə lə -
rin bir araya gəlməsi və birlikdə çalışması ilə bağlı ça -
ğı rış edən dünya liderlərindən birincisi olmusunuz.
Be lə bir təşəbbüslə əvvəllər heç kim çıxış etməmişdir.
Siz uzaqgörənsiniz, çox qətiyyətlisiniz.Bizim ha mı -
mı zın bir araya gəlməsi və birlikdə çalışmağımız
üçün buradakı qlobal platformadan istifadə edərək
ha mı mıza çağırış etdiniz.Çünki Siz də dediyiniz kimi,
biz hamımız eyni vəziyyətdə idik.Çünki biz hamımız
eyni nefti istehsal edirdik və onu eyni bazarlara sa tır -
dıq. O zaman bazarda qiymətlər 80 faizdən çox aşağı
düş müşdü.

Prezident İlham Əliyev: Bəli, neftin qiyməti 30
dol lar ətrafında idi.

Məhəmməd Barkindo: Biz ən pis vəziyyətin şa hi -
di idik. Cənab Prezident, Sizin uzaqgörən rəh bər li yi -
niz, çağırışınız nəticəsində biz işləməyə başladıq. Biz
2016-cı il dekabrın 10-da, daha dəqiq, 12 ay
müddətində əməkdaşlıq bəyannaməsini 24 ölkə ilə
imzaladıq.

Prezident İlham Əliyev: Tamamilə doğrudur.
Məhəmməd Barkindo: Tarixdə ilk dəfə idi bu, baş

verirdi. Sizin rəhbərliyiniz, Sizin baxışınız sayəsində
biz bunu etdik.Biz bunu heç vaxt unutmayacağıq, cə -
nab Prezident. Bu, bizim üçün çox önəmlidir və Sizin
də qeyd etdiyiniz kimi, ötən beş ildə biz Azər bay can -
la çox sıx işləmişik və Azərbaycan qəbul edilmiş bü -
tün qərarlara sadiq qalmışdır.

Prezident İlham Əliyev: Xoş sözlərinizə görə tə -
şək kür edirəm. Bunu xatırladığınız üçün sizə min nət -
da ram.Həmin gün burada - Davosda mənə bu məsələ
ilə bağlı nə etmək lazım olduğu barədə sual verildi və
mən bu təklifi irəli sürdüm.Bu təklifi ciddi nəzərə al -
dı ğı na görə OPEC-ə minnətdaram və biz həqiqətən
çox nadir tərəfdaşlıq formatını yaratdıq.Hesab edirəm
ki, bu formata malik olan, lakin təkcə format yox, ey -
ni zamanda, qərarları səmərəli icra edən başqa belə
bir beynəlxalq təşkilat yoxdur.Bəzən hətta bir təşkilat
daxilində razılığa gəlmək mümkün olmur.Lakin
OPEC-ə üzv olan və üzv olmayan ölkələr, böyük və
kiçik neft istehsalçıları birləşdilər.Çünki bu, bizim

ümumi məqsədimiz idi.Lakin əlbəttə ki, sizin rəh bər -
li yi niz olmasaydı, bizim səylərimiz nəticəsiz qalardı,
çün ki siz təşkilatın rəhbəri olaraq nəinki bütün pro -
ses ləri əlaqələndirdiniz, həm də prosesə rəhbərlik et -
di niz. Düşünürəm və əminəm ki, uğurun səbəb lə rin -
dən biri də bütün ölkələrin sizə böyük etimad gös tər -
mə si idi.Bu, çox mühüm amil idi.Beləliklə, bizdə bü -
tün mühüm elementlərin birləşməsi var idi.Təşkilat
tə rə findən güclü rəhbərlik, həmçinin təşkilata üzv
döv lətlərin və üzv olmayan dövlətlərin arasında çox
ciddi əməkdaşlıq var idi.Mən bilirəm, hətta bəzi üzv
öl kələr arasında hasilatın müəyyən dərəcədə azal ma -
sı na nail olmaq asan deyildi.Əlbəttə ki, çox səmərəli
mo nitorinq prosesi, həmçinin etimad məsələsi var
idi.Mən düşünürəm ki, bu prosesin bütün üzvləri ha -
zır da sözlərinə əməl etməyə çalışırlar.Çünki etimadı
qo rumaq lazımdır.Həmçinin mən OPEC+ formatında
gö rüşlərin birinin Bakıda keçirilməsi ilə bağlı tə şəb -
bü sə görə sizə minnətdarlığımı bildirmək istə yi rəm.
Mən sizi dəvət etdim və siz bu dəvəti qəbul et di niz.
Biz əməkdaşlığımızın gücləndirilməsini səbirsizliklə
gözləyirik. Azərbaycan artıq OPEC üzvü kimi özünü
göstərir. Əminəm ki, bu, belə də davam edəcək.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Davos Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində
“Stra teji baxış: Avrasiya” mövzusunda keçirilən pa -
nel iclasında iştirak edib.Dövlətimizin başçısı panelin
moderatorunun suallarını cavablandırıb.

-Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əli yev. Dediyimiz kimi, Avrasiyada indi böyük qüv -
və lər yerləşib, bir tərəfdən Rusiya, o biri tərəfdən Çin.
Azərbaycanın Prezidenti kimi Siz birinci növbədə
kimə zəng edərsiniz – Moskvaya, yoxsa Pekinə

Prezident İlham Əliyev: Bakıya.
Moderator: Bakıya…
Prezident İlham Əliyev: Bəli, bizim qonşu la r ı mı -

za münasibətdə siyasətimiz mehribandır, lakin, eyni
zamanda, milli maraqlarımız həmişə birinci yerdədir.
Buna görə də müstəqillik illəri ərzində əldə etdiyimiz
bütün nailiyyətlər xalqımızın müstəqilliyimizə sadiq
ol masına, siyasi və iqtisadi sahələrdə çox ciddi is la -
hat la rı həyata keçirdiyimizə görə əldə olun muş dur.
Bi zim nailiyyətlər Davos Dünya İqtisadi Forumunun
illik qiymətləndirmələrində də öz əksini tapmışdır.
İn frastruktur sahəsi çox yüksək səviyyədə inkişaf
edib. Yolların inşası və keyfiyyətinə gəldikdə, biz
dün yada iyirmi yeddinci yerdə qərarlaşmışıq.

Moderator: Çox gözəl. Hökuməti yeniləməyinizi
müşahidə etmək mənim üçün maraqlı idi.Siz gənc
tex nokratları sıralarınıza cəlb etmisiniz.

Prezident İlham Əliyev: Bəli, tamamilə doğrudur,
hö kumət dəyişdi. Hökumətə yaxşı təhsil almış, mü -
asir baxışlı yeni insanlar dəvət olunmuşdur.Çünki də -
fə lər lə ictimaiyyətə açıqlamalarımda dediyim kimi,
iyir mi birinci əsrdə iyirminci əsrin baxışı ilə uğur qa -
zan maq olmaz.Buna görə də yeni insanlar nəinki tək -
cə hökumətə, eyni zamanda, çox böyük dəyişikliklərə

mə ruz qalmış Prezident Administrasiyasına da gəti ril -
miş dir.Gələn ay bizdə erkən parlament seçkiləri ke çi -
ri lə cək.Bu seçkilərin məqsədi insanlara etimad gös -
tər dikləri namizədləri seçmək üçün imkan vermək
idi. Əminəm ki, seçkilərdən sonra parlament də isla -
hat la rın davamının mühüm hissəsi olacaqdır.

Moderator: Həyatlarının yaxşılaşdırılmasını istə -
yən azərbaycanlılar üçün Siz yeni hökumətin onlara
nə lər verəcəyinə ümid edirsiniz, onlar növbəti bir və
ya iki ildə hansı fərqləri müşahidə edəcəklər?

Prezident İlham Əliyev: Hesab edirəm ki, əv vəl -
lər biz əsasən infrastruktur layihələrinə sərmayə ya tır -
mı şıq. Buna görə yenə də Davos Forumuna əsasən
Azər baycan bu gün elektrik enerjisinə çıxış imkanına
görə ikinci yerdədir.Azərbaycanda qazlaşdırma sə -
viy yə si 96 faiz təşkil edir.Biz 16 min kilometr yol, 3
min dən çox məktəb və 700 xəstəxana inşa etmişik.
La kin bunlar dövlət sərmayəsinin bir hissəsi idi.İndi
bizə nə lazımdır?Bizdən yaxşı idarəçilikdə, şəf faf lıq -
da, hesabatlılıqda, həyat və yaşayış standartları ilə
bağ lı meyarların Avropa İttifaqının standartlarına da -
ha da yaxınlaşması üçün yeni yanaşma tələb olunur.
He sab edirəm ki, bu, mümkündür. Buna nail olmaq
olar, çünki bizim güclü siyasi dəstəyimiz var. Yenə də
mən Azərbaycan hökumətinin strateji baxışını 10-cu
yerə, hökumətin sabitlik təmin etmək bacarığını isə
dünyada 11-ci yerə layiq görən Davos Forumunun
qiy mətləndirməsinə toxunmaq istəyirəm. Beləliklə,
yeni hökumət əsas diqqətini artan əhalidən ibarət olan
böyük çağırış üzərinə yönəldəcək.Buna görə də bizim
iqtisadi artımımız əhalinin artımına uyğun gəl məlidir.
Müs təqillik illərində əhalimizin sayı 7 milyondan 10
mil yona qədər artdı.Beləliklə, əhaliyə əlavə in fra -
struk tur, əlavə ərzaq təminatı tələb olunur. Bizim əha -
li miz hər il 100 mindən çox artır. Bu isə o deməkdir
ki, bizə ən azından ildə 100 min iş yeri lazımdır. Bu,
asan deyil.Buna görə də hökumət bu məsələ ilə məş -
ğul olacaq.Biz yoxsulluğu bugünkü səviyyədə - 5
faizdən aşağı səviyyədə saxlamağa ça lı şa ca ğıq. Həm -
çi nin bizim birbaşa xarici borcun azaldılması ilə bağlı
uzun müddətli strategiyamız var. Bu gün bu borc çox
aşağıdır, ümumi daxili məhsulun 17 faizini təşkil edir.
La kin bizim hədəfimiz onu ümumi daxili məhsulun
10 faizinə qədər endirməkdir. Əlbəttə ki, in flya si ya -
nın keçən il olduğu kimi 2,5 faiz səviyyəsində, aşağı
sə viy yədə saxlanılması məsələsi üzərində də işlə yə -
cə yik. İnsanların gəliri həmişə inflyasiyanı üs tə lə mə -
li dir, habelə iş yerlərinin yaradılması da demoqrafik
ar tımdan daha çox olmalıdır.

Moderator: Mən oxumuşam ki, indi Mərkəzi Asi -
ya əhalisinin üçdəbir hissəsinin yaşı 15-dən aşağıdır.
Yəni, əhalinin üçdəbir hissəsinin 15 yaşı tamam ol -
ma yıb. Dünyanın digər hər bir qitəsində gənclərə nə -
zər salsaq, biz onları küçələrdə görmüş olarıq, onlar
öz səslərinin daha çox eşidilməsini tələb edirlər, onlar
daha çox səsə malik olduqlarına öyrəşiblər.Siz də indi
qeyd etdiniz ki, ölkənizdə gənclərin sayı çoxdur.Bəs,

onlar küçəyə çıxsa və daha çox səs tələb etsə, Siz on -
la ra nə deyərdiniz?

Prezident İlham Əliyev: Biz onların nə istə dik lə -
ri ni dinləyərdik. Lakin fakt ondan ibarətdir ki, Azər -
baycan gəncləri küçələrdə deyil, gənclər uni ver si tet -
lər də, məktəblərdədir, gənclər startap biznesindədir,
gənclər hökumət məsələlərinə fəal cəlb olunublar.Biz
çox nəhəng könüllülər hərəkatına başlamışıq və on
min lərlə insan ictimai xidmətlər sektorunda kö nül lü -
lər qismində təlimlərdə iştirak edib.Sonra da biz yaxşı
nə ticələr göstərənləri hökumət təşkilatlarına işə gö tü -
rü rük.Səmimi danışsaq, dünyanın müxtəlif yerlərində
gənc lərin küçələrdə olması onları nəyinsə qane etmə -
di yi nə görə baş verir.Onları həyat qane etmir, onların
hö ku mətə olan etimadı itib.Hökumət hakimiyyətə
gəl mək üçün populist şuarlardan istifadə etmiş, lakin
sonra vəd etdiklərini yerinə yetirə bil məmişdir. Əs lin -
də, onlar yalan danışıblar.Bunun əsas səbəbi isə si ya -
sət çi lərin məsuliyyətsizliyidir.Çünki biz təkcə Avro -
pa da yox, bir çox ölkələrdə onu müşahidə edirik ki,
hö kumət hakimiyyətə gəlir və dərhal hökumətin
rəhbəri təzyiq altında olur.İnsanlar onu seçir, lakin bir
ildən sonra o, ona göstərilən etimadı itirir.Çünki ye ri -
nə yetirilməsi mümkün olmayan vədlər verilmişdir.
Azərbaycanda biz həmişə sözümüzə əməl edirik. Biz
heç vaxt yerinə yetirə bilməyəcəyimiz məsələləri dili -
mizə gətirmirik və insanlarımızın həyat standartları
ildən-ilə daha da yaxşılaşır.

Moderator: Təşəkkür edirəm, Prezident Əliyev.
Siz necə düşünürsünüz, Azərbaycandakı gənclər bu
ba xı şı, regional təşkilatın bir hissəsi olmaq və həmin
re gional təşkilata suverenliyi həvalə etmək istəyini
bölüşürlərmi?Azərbaycanda bu ideya yerli səviyyədə
dəstəklənirmi?

Prezident İlham Əliyev: Xeyr, mən belə düşün -
mü rəm. Düşünürəm ki, Azərbaycanın, o cümlədən
gənc nəslin əsas ideyası və ideologiyası suverenlik,
müs təqillik və öz ehtiyatlarımıza güvənməkdir. Prezi -
dent olaraq mənim hədəflərimdən biri Azərbaycanı
özü-özünü təmin edən, heç kimdən asılı olmayan
ölkəyə çevirmək idi.Başqa sözlə, iqtisadi müstəqillik
əsas prioritet idi, çünki bu, siyasi müstəqillik üçün bü -
növ rədir. Sözsüz ki, müxtəlif ölkələrin müxtəlif gün -
dəm ləri var. Müxtəlif ölkələrin iqtisadiyyatları digər -
lə ri ninkindən daha həssasdır.Azərbaycana gəldikdə,
bir daha qeyd edirəm ki, bizim coğrafi mövqeyimiz
çox əlverişlidir.Bundan əlavə, biz müasir infrastruk-
turun yaradılmasına çoxlu investisiya yatırmışıq.
İkin cisi, qeyd etdiyiniz kimi, bizim nəsil çox gənc dir.
Bizim əlavə və çox kreativ əmək ehtiyatlarımız var.
Əl bəttə ki, biz təbii ehtiyatlarla – neft və qazla zən gi -
nik, bu da bizim üçün enerji təhlükəsizliyi yaradır.
Ona görə də bizim qonşu ölkələr və çox sayda tərəf -
daş larımızla münasibətlərimiz qarşılıqlı maraqlara
əsaslanır.Bundan əlavə, biz bu və ya digər beynəlxalq
qurumda təmsilçiliyimizlə bağlı hər bir məsələyə
praqmatik yanaşırıq.Bu, bizə nə verəcək?Əgər, bu,
bizə daha çox iqtisadi stimul, biznes üçün daha çox
imkanlar, daha çox sabitlik və daha çox təhlükəsizlik
verəcəksə, əlbəttə ki, biz bunu nəzərə alırıq.Biz bir
sıra beynəlxalq institutların üzvüyük.Onlardan biri
Qoşulmama Hərəkatıdır.

Moderator: Sizin region üçün ən parlaq ümidiniz
və ən pis kabusunuz nədir? Prezident Əliyev, bu yu run.

Prezident İlham Əliyev: Mən düşünürəm ki, xü -
su sən regional vəziyyəti və yeni yaranmaqda olan
mü na qişə zonalarını nəzərə alaraq hazırda ən vacib
olan məsələ regional sabitlikdir. Ölkədə bizim daxili
risklərimiz yoxdur, istər siyasi risklər olsun, istər iq ti -
sa di.Ölkə sabitdir, inkişaf davamlıdır.Bizim həyata
ke çirilməkdə olan və xalqımız üçün böyük imkanlar
yaradan çox geniş islahatlar gündəliyimiz var. Ən bö -
yük narahatlıq və əsas potensial kabus sər həd lə ri mi -
zin xaricində gərginliyin artması olardı.Bunun üçün
biz məsuliyyət daşımırıq.Təəssüf ki, biz bu prosesə
tam olaraq təsir edə bilmərik. Məsuliyyəti bu kövrək
sabitliyin daha da sarsılmaması üçün öz aralarında
müəyyən məsələlərlə bağlı razılığa gəlməli olan
super qüvvələr, super güclər daşıyacaq.

Moderator: Paneldə regionu yaxşı tanımayanlar
üçün. Baş qaldırmasından daha çox narahat oldu ğu -
nuz gərginliklər hansılardır?

Prezident İlham Əliyev: Bilirsiniz, biz bu gər gin -
lik lə ri sərhədlərimizin yaxınlığında görürük. Biz Əf -
qa nıs tanda gərginlikləri görürük, biz orada həll edil -
mə miş vəziyyəti görürük.Biz özümüz Ermənistan
tərə findən işğala məruz qalmışıq və bu, daimi təhdid
mənbəyidir.Ərazilərimizin demək olar ki, 20 faizi
beynəlxalq hüquq normaları və BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrinə zidd olaraq Ermənistanın
işğalı altındadır.Biz ABŞ-İran münasibətlərində
gərginliyin kəskinləşməsinin şahidi oluruq.Regionda
artıq baş qaldırmaqda olan bir çox qaynar nöqtələr
potensial təhdidlərdir.Ona görə də biz sərhədlərimizin
xaricində təhlükəsizliyin və müəyyənliyin olmasında
çox maraqlıyıq.Çünki hətta Azərbaycandan kənarda
olan iqtisadi çətinliklər bizim iqtisadi və sosial
vəziyyətimizə təsir edə bilər.Buna görə də düşünürəm
ki, regionda sabitliklə bağlı vəziyyət bizi narahat edən
əsas məsələdir və belə deyə bilərəmsə, regionda
qeyri-sabitlik əsas kabusdur.

Moderator: Təşəkkür edirəm, cənab Prezident.

“Стратежи хяттимиз - сярбяст
игтисадиййат, юзялляшдирмя вя
сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ

Шянбя, 25 YANVAR 2020-ъi ил №03 (1159) Гиймяти 30 гяпик Гязет 1996-ъы илдян чыхыр

225 fevral 2020-ci il tarixdə hərraca
çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı 2

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi
haqqında məlumat  
Torpaq müsabiqə və hərracları fevral ayının 27-də  saat
15:00-da keçiriləcəkdir.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İsveçrəyə işgüzar səfəri olub



2ELANLARШЯНБЯ, 25 YANVAR 2020-ci il, №03 (1159)

25 fevral 2020-ci il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

Bakı şəhəri  üzrə 21 yanvar 2020-ci  il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

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

1. Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyəti Chevrolet Niva  GLC-212300 2010 10000 1000

2. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası İsuzu NHR55E yük 2007 9000 900

3. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Skoda Octavia 2003 5400 540

4. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Nissan Maxima 2007 3000 300

5. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Nissan Maxima (yüngül qəzalı) 2007 2000 200

6. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası Nissan Maxima 2002 3000 300

7. “Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ZİL-431412 ş-də  KC-2571 xüsusi 1989 7500 750

8. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı Yamaha XJ 900P 2009 4000 400

9. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı BMW 320 2007 5200 520

10. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı QAZ-31105 2008 2200 220

11. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı QAZ-31105 2008 2200 220

12. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FİAT Doblo 2009 3800 380

13. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FİAT Doblo 2009 3800 380

14. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Analitik Ekspertiza Mərkəzi” Publik Hüquqi Şəxs VAZ-21043 2007 4000 400

15. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Analitik Ekspertiza Mərkəzi” Publik Hüquqi Şəxs VAZ-21043 2007 4000 400

16. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Analitik Ekspertiza Mərkəzi” Publik Hüquqi Şəxs VAZ-21043 2007 4000 400

17. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi “Analitik Ekspertiza Mərkəzi” Publik Hüquqi Şəxs VAZ-21043 2007 4000 400

18. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası BMW 740 Lİ 2006 20000 2000

19. Kəlbəcər Rayon İcra Hakimiyyəti VAZ-21154 2011 1500 150

Qeyd:  1-ci sətirdə Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinin
balansında olan  nəqliyyat  vasitəsi 2-ci dəfə təkrar hərraca
çıxarılır.

2-ci sətirdə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki
Komissiyasının balansında olan  nəqliyyat  vasitəsi 4-cü dəfə
25% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.

3-cü sətirdə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmənin
balansında olan  nəqliyyat  vasitəsi 3-cü dəfə 10% endirimlə
təkrar hərraca çıxarılır.

4-5-ci sətirdə  Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin

İşlər İdarəsinin balansında olan  nəqliyyat  nəqliyyat vasitələri
5-ci dəfə 50% endirimlə  təkrar hərraca çıxarılır.

6-cı sətirdə  Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının balansında olan  nəqliyyat
nəqliyyat vasitəsi 5-ci dəfə 50% endirimlə təkrar hərraca
çıxarılır.

7-ci sətirdə  “Azəristiliktəchizat” ASC-nin balansında olan
nəqliyyat  nəqliyyat vasitəsi 4-cü dəfə 25% endirimlə təkrar
hərraca çıxarılır.

8-ci sətirdə Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi

Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan
Avtomobil Təsərrüfatının balansında olan  nəqliyyat  vasitəsi 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)

№ 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 Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Maddi – Texniki

Təchizat İdarəsinin Avtomobil Parkı
Mitsubishi L-200 2007 5000 8400 38/19     19.12.2019

2 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi QAZ-31105-120 2004 3000 3000 38/19     19.12.2019

3 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Nissan Maxima 2006 3500 3500 38/19     19.12.2019

4 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası Nissan Maxima 2007 6000 6000 38/19     19.12.2019

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat  
Torpaq müsabiqə və hərracları fevral ayının 27-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir. 

(Ərizələr 27 yanvar 2020-ci il - 26 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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə

verilir

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

zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq
edən sənədin

nömrəsi

1
Abşeron rayonu Fatmayı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan
şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Abşeron ərazi şöbəsi

1200 kv.m
Satılır

1080.00 5580.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015211

2
Abşeron rayonu Fatmayı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan
şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Abşeron ərazi şöbəsi

600 kv.m
Satılır

540.00 2790.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015209

3
Abşeron rayonu Fatmayı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan
şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Abşeron ərazi şöbəsi

1194 kv.m
Satılır

1074.60 5552.10 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015210

4
Abşeron rayonu Fatmayı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan
şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Abşeron ərazi şöbəsi

1107 kv.m
Satılır

996.30 5147.60 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015216

5
Abşeron rayonu Fatmayı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan
şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Abşeron ərazi şöbəsi

1200 kv.m
Satılır

1080.00 5580.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015207

6
Neftçala rayonu Aşağı

Surra Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi

80 kv.m
Satılır

6.70 1088.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 807012000960

7
Neftçala rayonu Xol

Qarabucaq Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi

10,0 ha İcarə 39.60 325.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
IV qrup əkin 807012000646

8
Neftçala rayonu Xol

Qarabucaq Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi

6,82 ha İcarə 27.00 222.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
IV qrup əkin 807012000646

9
Saatlı rayonu Saatlı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi

5000 kv.m
İcarə

4.50 75.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrup əkin 908012000514

10
Sabirabad rayonu Nizami

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi

7,4 ha İcarə 8.70 234.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
örüş 909012001281

11
Sabirabad rayonu Qaralar

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi

20,0 ha İcarə 23.60 200.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
örüş 909012001279

12
Sabirabad rayonu Qaralar

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi

20,0 ha İcarə 23.60 200.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
örüş 909012001279

13
Sabirabad rayonu

Quruzma Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi

22,0 ha İcarə 26.00 515.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
örüş 909012001265

14
Sabirabad rayonu

Qalağayın Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi

200 kv.m
Satılır

16.70 1150.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 909012001280

15
Sabirabad rayonu

Güdəcühür Bələdiyyəsi
Hərrac

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi

96 kv.m
Satılır

8.00 230,00 23,00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 909012001250

16
Ağdaş rayonu Kotanarx

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,
H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Mingəçevir ərazi şöbəsi

2,0 ha İcarə 2.016 70.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
III qrup örüş 903012001329

17
Ağdaş rayonu Kotanarx

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,
H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Mingəçevir ərazi şöbəsi

2,5 ha İcarə 2.52 88.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
III qrup örüş 903012001328

18
Ağdaş rayonu Kotanarx

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,
H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Mingəçevir ərazi şöbəsi

3,0 ha İcarə 3.024 105.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
III qrup örüş 903012001330

19
Göyçay rayonu Göyçay

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti
28 Tel: (020) 213 01 13

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi

80 kv.m
Satılır

76.80 3000.00 Sahibkarlıq I zona şəhər 408012001281

20
Göyçay rayonu Göyçay

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti
28 Tel: (020) 213 01 13

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi

63,8 kv.m
Satılır

61.25 2392.50 Sahibkarlıq I zona şəhər 408012001318
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat  
Torpaq müsabiqə və hərracları fevral ayının 27-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir. 

(Ərizələr 27 yanvar 2020-ci il - 26 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

(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

21
Göyçay rayonu Göyçay

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi

27 kv.m
Satılır

25.92 1012.50 Sahibkarlıq I zona şəhər 408012001280

22
Göyçay rayonu Göyçay

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi

96 kv.m
Satılır

92.16 3600.00 Sahibkarlıq I zona şəhər 408012001302

23
Zərdab rayonu

Şahhüseynli Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi

25,44 ha
İcarə

25.64 508.80
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
IV qrup örüş 905012000627

24
Zərdab rayonu

Şahhüseynli Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi

14,56 ha
İcarə

14.68 291.20
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
IV qrup örüş 905012000626

25
Zərdab rayonu Bıçaqçı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi

1,5 ha İcarə 1.51 33.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
IV qrup örüş 905012000624

26
Zərdab rayonu Bıçaqçı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi

3,8 ha İcarə 3.83 83.60
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
III qrup örüş 905012000625

27
Kürdəmir rayonu

Xırdapay Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri,
H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Ucar ərazi şöbəsi

7,5 ha İcarə 7.56 202.50
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
IV qrup örüş 906012000844

28
Ağdam rayonu Quzanlı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri,
H.Əliyev pr, 357 Tel: (020) 205 27 77

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Bərdə ərazi şöbəsi

1000 kv.m
Satılır

200.16 672.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 609012000553

29
Tərtər rayonu Mamırlı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri,
H.Əliyev pr, 357 Tel: (020) 205 27 77

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Bərdə ərazi şöbəsi

11,22 ha
İcarə

17.09 673.20
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
II qrup örüş 611012000368

30
Goranboy rayonu

Qızılhacılı Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri,
H.Əliyev pr, 357 Tel: (020) 205 27 77

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Bərdə ərazi şöbəsi

1,37 ha İcarə 6.24 68.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrup əkin 509012001588

31
Gədəbəy rayonu Miskinli

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

200 kv.m
Satılır

8.66 1460.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 505012000879

32
Gədəbəy rayonu Miskinli

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

60 kv.m
Satılır

2.60 440.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 505012000880

33
Şəmkir rayonu Şəmkir

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

1,8468 ha
İcarə

1.33 498.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
örüş 504012004417

34
Şəmkir rayonu Şəmkir

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

2,0009 ha
İcarə

1.44 540.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
örüş 504012004413

35
Şəmkir rayonu Şəmkir

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

2,0094 ha
İcarə

1.45 542.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
örüş 504012004412

36
Şəmkir rayonu Şəmkir

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

2,3886 ha
İcarə

1.72 644.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
örüş 504012004416

37
Şəmkir rayonu Şəmkir

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

2,0029 ha
İcarə

1.44 540.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
örüş 504012004414

38
Şəmkir rayonu Şəmkir

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

4,3418 ha
İcarə

3.13 1172.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
örüş 504012004415

39
Şəmkir rayonu Şəmkir

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

6847 kv.m
İcarə

0.49 184.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
III qrup bonitet balı 45

örüş
504012004007

40
Şəmkir rayonu Şəmkir

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

600 kv.m
Satılır

240.00 850.00 Fərdi yaşayış evi III zona 504012004138

41
Şəmkir rayonu Şəmkir

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

500 kv.m
Satılır

240.00 700.00 Fərdi yaşayış evi II zona 504012003814

42
Şəmkir rayonu Şəmkir

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

627 kv.m
Satılır

250.80 891.00 Fərdi yaşayış evi III zona 504012003929

43
Şəmkir rayonu Şəmkir

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

644 kv.m
Satılır

257.60 916.00 Fərdi yaşayış evi III zona 504012003925

44
Şəmkir rayonu Şəmkir

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

621 kv.m
Satılır

248.40 931.00 Fərdi yaşayış evi III zona 504012004307

45
Şəmkir rayonu Aşağı
Seyfəli Bələdiyyəsi

Müsabiqə
ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,

Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
27 fevral 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
1,0 ha İcarə 0.72 100.00

Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq)

örüş 504012004452

46
Şəmkir rayonu Zəyəm

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

4,27 ha İcarə 40.57 210.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrup bonitet balı 74

əkin
504012004458

47
Ağcabədi rayonu

Hacıbədəlli Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan ra -
yonu S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Beyləqan ərazi şöbəsi

7,1 ha İcarə 68.16 575.10
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrup əkin 608012001140

48
Ağcabədi rayonu

Hacıbədəlli Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan ra -
yonu S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Beyləqan ərazi şöbəsi

9,0 ha İcarə 20.52 369.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
IV qrup örüş 608012001138

49
Ağcabədi rayonu

Qaravəlli Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan ra -
yonu S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Beyləqan ərazi şöbəsi

3,0 ha İcarə 28.80 240.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrup əkin 608012001141

50
Ağcabədi rayonu Hüsülü

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan ra -
yonu S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Beyləqan ərazi şöbəsi

4,34 ha İcarə 9.90 130.20
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
II qrup örüş 608012001128

51
Beyləqan rayonu Aşağı
Çəmənli Bələdiyyəsi

Müsabiqə
ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan ra -
yonu S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Beyləqan ərazi şöbəsi

3,0 ha İcarə 28.80 120.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
III qrup örüş 607012001152

52
İmişli rayonu İmişli

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan ra -
yonu S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Beyləqan ərazi şöbəsi

6,859 ha
İcarə

8.02 342.95
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
IV qrup örüş 907012000507

53
İmişli rayonu Xoşçobanlı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan ra -
yonu S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Beyləqan ərazi şöbəsi

1,0 ha İcarə 1.17 50.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
III qrup örüş 907012000514

54
Ağsu rayonu Ağsu

Bələdiyyəsi 
Hərrac

ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri,
H.Əliyev prospekti 27 Tel:(020) 2651076 

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şamaxı ərazi şöbəsi

100 kv.m
Satılır

30.00 800,00 80,00 Sahibkarlıq II zona 409012000907

55
Ağsu rayonu Bozavand

Bələdiyyəsi 
Hərrac

ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri,
H.Əliyev prospekti 27 Tel:(020) 2651076 

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şamaxı ərazi şöbəsi

1700 kv.m
İcarə

1.00 5,70 0,57
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrup əkin 409012000928

56
Qobustan rayonu Nabur

Bələdiyyəsi 
Hərrac

ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri,
H.Əliyev prospekti 27 Tel:(020) 2651076 

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şamaxı ərazi şöbəsi

10,0 ha İcarə 6.96 180,00 18,00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
IV qrup örüş 307012000480

57
Şamaxı rayonu Şamaxı

Bələdiyyəsi 
Hərrac

ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri,
H.Əliyev prospekti 27 Tel:(020) 2651076 

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şamaxı ərazi şöbəsi

123 kv.m
Satılır

118.00 3075,00 307,50 Sahibkarlıq I zona 410012000822

58
Şamaxı rayonu Sabir

Bələdiyyəsi 
Hərrac

ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri,
H.Əliyev prospekti 27 Tel:(020) 2651076 

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şamaxı ərazi şöbəsi

54 kv.m
Satılır

3.09 513,00 51,30 Sahibkarlıq şərti yararsız 410012000640

59
Şəki rayonu Şəki

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,
H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

600 kv.m
Satılır

300.00 2484.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012005318

60
Şəki rayonu Şəki

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,
H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

600 kv.m
Satılır

300.00 1323.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012005317

61
Şəki rayonu Şəki

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,
H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

600 kv.m
Satılır

300.00 2478.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012005267

62
Qax rayonu İlisu

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,
H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

1000 kv.m
Satılır

337.59 3200.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001848

63
Qax rayonu İlisu

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,
H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

525 kv.m
Satılır

177.23 1680.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001850

64
Qax rayonu Əmircan

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,
H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

27 fevral 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

1200 kv.m
Satılır

405.10 1032.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001851

65
Oğuz rayonu Böyük
Söyüdlü Bələdiyyəsi

Müsabiqə
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
27 fevral 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır
515.52 900.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012002348

66
Oğuz rayonu Böyük
Söyüdlü Bələdiyyəsi

Müsabiqə
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
27 fevral 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır
515.52 900.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012002357

67
Oğuz rayonu Böyük
Söyüdlü Bələdiyyəsi

Müsabiqə
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
27 fevral 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır
515.52 900.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012002356
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“Yevlax Kəndkimya” ASC-nin  

səhmdarlarının nəzərinə!
11 mart 2020-ci il, saat 11:00-da, “Yevlax
Kəndkimya” ASC-nin səhmdarlarının ümumi
yığıncağı keçiriləcəkdir.

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1.  “Yevlax Kəndkimya” ASC-nin Nizamnaməsinin
yeni redaksiyasının təsdiqi;         
2.  Ümumi yığıncaq, İcra orqanının və Təftiş
komissiyası haqqında Əsasnamələrin təsdiqi;
3.  İcra orqanının və Təftiş komissiyasının
formalaşdırılması;
4.  Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların
şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə iştirakı vacibdir.

Ünvan: Yevlax şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 15.
Əlaqə telefonu: (070) 336-45-62

Müdiriyyət

“Şamaxı Dəmir Beton” ASC-nin   

səhmdarlarının nəzərinə!
24 fevral 2020-ci il saat 10:00-da, “Şamaxı Dəmir
Beton” ASC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağı
keçiriləcəkdir.

İclasın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin tək başçı icra orqanının (sədrinin)
seçilməsi;
2. Cəmiyyətin nizamnaməsinin yeni redaksiyada
təsdiqi;
3. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların
şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə iştirakı vacibdir.

Ünvan: Şamaxırayonu, Şəhriyar qəsəbəsi.
Əlaqə telefonu: (050) 386-18-88

“Şamaxı Dəmir Beton” ASC-nin icra orqanı
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