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Əmlak Məsələləri 
Dövlət Komitəsində 
geniş müşavirə keçirilib

Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov
Kürdəmir rayonunda vətəndaş
qəbulu keçirəcək

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında  məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları may 
ayının 23-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.  

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
Çinin Sinxua agentliyinə müsahibə verib

Çinin Sinxua agentliyi Azərbaycan Res pub li -
ka sı nın Prezidenti İlham Əliyevin müsahibəsini
dərc edib.

-Ötən il Azərbaycan ilə Çin arasında
diplomatik münasibətlərin qurulmasının 26-cı
ildönümü qeyd edilib. Cənab Prezident, Siz
Azərbaycan-Çin mü na si bətlərinin hazırkı vəziy -
yətinə dair nə deyə bi lər siniz? Azərbaycanın
xarici siyasətində Çinlə bağ lı mövqeyi necədir?

-1994-cü ildə Azərbaycan Respublikasının
Pre zi denti Heydər Əliyev Çinə səfər etdi və
həmin səfər ölkələrimiz arasında ikitərəfli
münasibətlərin tə məlini qoydu. Həmin vaxtdan
bizim əlaqələrimiz çox uğurla inkişaf edir.
Azərbaycan və Çin dost öl kə lərdir. Mənim Çinə
2005-ci ildəki rəsmi və 2015-ci ildəki dövlət
səfərlərim ikitərəfli mü na si bət lərimizi inkişaf
etdirmək və dərinləşdirməklə yanaşı, birgə
iradəmizi bir daha təsdiq etdi.

Fəal siyasi təmaslarımız mövcuddur. Eyni
za  man da, iqtisadiyyat sahəsində də fəal əmək -
daş  lı ğı mız var. Azərbaycan Çinin təşəbbüsünə
qo şularaq, Asi ya İnfrastruktur İnvestisiya Ban -
kının həm tə sis çi si olub. Bir sıra Çin şirkətləri
Azərbaycanda uğurla fəaliyyət göstərir və biz
da ha çox Çin şirkətlərini ölkəmizdə investor, ti -
ca rətçi və podratçı qismində görmək istəyirik.
Azər baycanda çox münbit sərmayə mühiti ol du -
ğun dan biz sənaye istehsalı, informasiya tex no -
lo giyaları, kənd təsərrüfatı və bir sıra digər sa hə -
lər də daha çox Çin şirkətlərini görməyə ümid

edirik.
Azərbaycan ilə Çin arasında ticarət döv riy yə -

sin də müsbət dinamika mövcuddur. Bizim
ticarət dövriyyəmiz 1,3 milyard dollar təşkil edir.
Çindən id xal 40 faiz artıb. Azərbaycan Çinin
Cənubi Qaf qaz da ən böyük ticarət tərəfdaşıdır.
Ölkəmizin Çin də ticarət nümayəndəliyi fəaliyyət
göstərir. Bu nun la yanaşı, Urumçi, Luco və
Şanxayda Azər bay ca nın Ticarət evləri açıl mış -
dır. Azərbaycan Çinin müx təlif bölgələrinə ti ca -
rət missiyaları təşkil edir. Çin şirkətləri Azər bay -
can da sənaye layihələrinin real laşdırılmasında
iş ti rak edirlər. Çinin İKT şir kət ləri də ölkəmizdə
uğur la fəaliyyət göstərirlər.

Humanitar sahədə əməkdaşlığımızın yax şı -
laş  dı rıl ması münasibətlərimizin inkişafında va -
cib rol oy naya bilər. Düşünürəm ki, təhsil sa hə -
sin də daha fəal əməkdaşlığa ehtiyac var.

Azərbaycan özünün turizm sənayesinin in ki -
şa fı na böyük diqqət ayırır və biz son illər bu is -
ti qa mət də mühüm uğurlar əldə etmişik. Azər -
bay cana sə fər edən Çin turistlərinin sayında 53
faiz artım var. Azərbaycan Çin vətəndaşları üçün
sa də ləş di ril miş viza proseduru tətbiq edir. Vizanı
Azər bay ca nın beynəlxalq hava limanlarında
əldə etmək olar. Azərbaycan və Çin arasında
müntəzəm bir ba şa uçuşlar həyata keçirilir.

Çinlə əlaqələr bizim xarici siyasətimizin pri -
ori tet lə rindəndir. Əminəm ki, qarşıdan gələn il -
lərdə Azər baycan ilə Çin arasında mövcud olan
dostluq əla qə ləri xalqlarımızın tərəqqisi və rifahı

naminə uğur la inkişaf edəcək və güclənəcəkdir.
-Sizin 2015-ci ildə Çinə səfəriniz zamanı

Azər bay can və Çin arasında “İpək Yolu İqtisadi
Kə mə ri”nin reallaşdırılmasına dair Anlaşma
Me mo ran du mu imzalandı. Son illər ərzində “Bir
kə mər, bir yol” layihəsi çərçivəsində iki ölkə tə -
rə findən əldə edi lən irəliləyişi necə qiy -
mətləndirirsiniz? “Bir kə mər, bir yol” layihəsi
çərçivəsində Azərbaycan-Çin əmək daşlığı üçün
hansı sahələr prioritet təşkil edəcəkdir?

-Mənim 2015-ci ildə Çinə səfərim zamanı bir
çox mühüm sənədlər imzalanmışdır. Bunların sı -
ra sın da iki ölkə arasında imzalanmış “İpək Yolu
İq ti sa di Kəməri”nin yaradılmasının birgə təş vi -
qi nə dair Anlaşma Memorandumu da var idi.
Azər  bay can Çinin “Bir kəmər, bir yol” tə şəb bü -
sü nü tam dəs təkləyir. Azərbaycan və Çin ara sın -
da nəqliyyat sa həsində əməkdaşlıq üçün çox
yax şı perspektivlər var.

Biz dəmir yolu infrastrukturumuzun mü asir -
ləş di ril məsinə sərmayə yatırırıq. Ötən ilin may
ayında biz Xəzər dənizində 15 milyon ton
yükaşırma qa bi liy yətinə malik yeni beynəlxalq
liman istifadəyə ver dik. Ehtiyac olduğu təqdirdə,
onun imkanları 25 mil yon tona qədər artırıla
bilər. Asiya və Avropanı birləşdirən Bakı-Tbilisi-
Qars dəmir yolu xətti Çin dən Avropaya və
geriyə yük daşımaları üçün ən qısa nəqliyyat
marşrutudur. 2018-ci ildə Bakı- Tbi li si-Qars
dəmir yolu vasitəsilə 19 qatar yük da şın mış dır.

Coğrafi yerləşməmizdən istifadə edərək, biz

öl kə mizin infrastruktur və nəqliyyat sektoruna
sər  ma yə yatırdıq və bununla da Azərbaycanı
bey  nəl xalq nəqliyyat mərkəzlərinin birinə çe vir -
dik. Bi zim ölkə tarixi İpək Yolu üzərində yer lə -
şir. Müasir in frastrukturun yaradılması bizim
əsas hə dəf lə ri miz dəndir. Biz əsas sərmayəni
yolların, av to ma gis tral ların və hava liman -
larının inşasına yönəldirik. Şərq-Qərb və Şimal-
Cənub nəqliyyat dəhlizləri öl kə mi zin
ərazisindən keçir. Azərbaycan hər iki la yi hə də
fəal iştirak edir və bu istiqamətdə bir sıra tə şəb -
büs irəli sürüb.

-Bildiyiniz kimi, bu ay Pekində “Bir kəmər,
bir yol” üzrə ikinci Beynəlxalq Əməkdaşlıq
Forumu ke çiriləcəkdir. Əməkdaşlığın dərin ləş di -
ril məsi və bə şəriyyət üçün birgə gələcəyin qu rul -
ması ba xı mın dan bu layihə ilə bağlı gözləntiniz
nədən iba rət dir?

-Əminəm ki, müxtəlif ölkələri birləşdirən
nəq  liy yat layihəsinin təməlində geosiyasət da ya -
nır. Bu la yi hələr geosiyasi vəziyyətə təsir edir,
sa bit liyə və proq nozlaşdırıla bilməyə töhfə verir
və qarşılıqlı ası lılıq yaradır. Qonşularsız biz tran -
zit ölkəyə çev ri lə bilmərik. Yəni, bu, döv lət -
lərdən ibarət zən cir dir və biz Şərqdən Qərbə və
Şimaldan Cənuba uza nan yolun üzərindəyik.
Bununla da biz qitələri və ölkələri birləşdirir və
daha da proqnozlaşdırıla bilən gələcək qururuq.

“Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsü ölkələr və re -
gi  on lar arasında iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf et -
di rə, sa bitlik və təhlükəsizliyin bərqərar ol ma -

sına mü hüm töhfə verə bilər. Bu layihə mə də niy -
yət lərarası və sivilizasiyalararası münasibətlərin,
iq tisadi in ki şa fın gücləndirilməsi, ölkələrin çi -
çək lənməsi və xalq lararası təmasların təşviqi
kimi nəcib ideyalara xid mət edir. Ümid edirəm
ki, “Bir kəmər, bir yol” üzrə ikinci Beynəlxalq
Əməkdaşlıq Forumu bu is ti qamətdə növbəti
addım olacaq və məhsuldar mü za kirələrin apa-
rılması üçün yaxşı imkan yaradacaq.

-Bu il Çin Xalq Respublikasının yaradılması-
nın 70-ci ildönümü qeyd olunur. Son illər
ərzində Çi nin inkişafını necə qiymətlən dirir -
siniz?

-Əsrlər boyu Çin xalqı özünün qədim tarixi
ənə nələri və zəngin mədəniyyəti ilə bəşər sivi li -
za si ya sının inkişafına töhfəsini verib. Çin Xalq
Res pub li kası yarandığı tarixdən böyük inkişaf
yolu ke çib. Çin rəhbərliyinin uzaqgörən və
müdrik siyasəti nəticəsində ölkə misilsiz 

nailiyyətlər əldə edib. Güclü iqtisadi inkişaf,
ölkədaxili sabitlik və təhlükəsizlik, əhalinin
yüksələn rifahı bunun aydın göstəricisidir. Biz
Azərbaycanda Çinin müxtəlif sahələrdə əldə
etdiyi böyük nailiyyətləri maraqla izləyirik.

Əminəm ki, Çin inkişaf, firavanlıq və tərəqqi
yolu ilə getməkdə davam edəcəkdir. Bu işdə Çin
xalqına və onun rəhbərliyinə yeni uğurlar diləyir,
Çin Xalq Respublikasının yaranmasının
qarşıdan gələn 70-ci ildönümü münasibətilə
səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırı-
ram.
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Çevik və rahat xidmətlər İsmayıllıda:
“Əmlakının qeydiyyata al və mülkiyyətinə

sahib ol” kampaniyası Təzəkənd və Qalıncaq
kəndlərində keçiriləcək

“Daşınmaz əmlakın qeydiyyatında yeni mərhələ: electron çıxarışa keçid və onun
xüsusiyyətləri” mövzusunda İctimai Təqdimat və dialoq keçirilib

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
2019-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində görülmüş iş -
lər və qarşıda duran vəzifələrə dair geniş müşavirə
ke çirilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cə -
nab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan genişmiq-
yaslı islahatlardan danışan Komitə sədri Kərəm Hə -
sənov qeyd edib ki,həyata keçirilən uğurlu islahatlar
nə ticəsində idarəetmə müasir dövrün tələblərinə uy -
ğun laşdırılır, xidmətlərin elektron müstəvidə və tən -
daş lara çatdırılması prosesi sürətləndirilir, o cüm lə -
dən elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin tətbiqi
ge niş ləndirilir, qanunvericilik bazası təkmilləşdirilir.

Ölkə rəhbərinin müəyyən etdiyi iqtisadi stra te gi -
ya və tapşırıqlara uyğun olaraq 2019-ci ilin ilk 3
ayın da Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi də əmlak
ida rəçiliyi sahəsində görülən işlər və yeni layihələrlə
öl kədə aparılan islahatlara öz töhfəsini vermişdir.

Bu sahədə ən mühüm hadisələrdən biri 2019-cu
ilin ilk günlərində ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin
iştirakı ilə Əmlak Xidmətləri Məkanının açılışının
ol masıdır. Elektron idarəetmə sisteminin tətbiq edil -
di yi Məkanda xidmətlər daha dəqiq, proseduralar da -
ha sürətlə yerinə yetirilir. Vətəndaşların müraciət im -
kan ları daha da yaxşılaşıb,  şəffaflıq, eləcə də vaxta
qə naət prinsipi təmin edilib.Qısa müddət keçməsinə
bax mayaraq  Məkana 50 minə yaxın vətəndaş mü ra -
ci əti daxil olub.

Növbəti yenilik kağız çıxarış dövrünün geridə
qal ması oldu. Belə ki, cənab prezidentin 29 mart
2019-cu ildə “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haq -
qın da” Azərbaycan Respublikasının Qanununda et -
di yi dəyişiklikliyə əsasən əmlaklara dair çıxarışların
tam olaraq elektron müstəviyə keçəcək. Belə ki, əm -
lak sahibi müvafiq idarəyə gəlmədən, “Elektron hö -
ku mət” portalında yaradılacaq şəxsi kabinetindən el -
ek tron formada çıxarışını ala biləcək. Elektron çı xa -
rış ların tətbiqi ilk növbədə daşınmaz əmlakın qey -
diy yatı prosesində vətəndaş-məmur ünsiyyətini mi -
ni mu ma endirir, əmlakların qeydiyyatını daha da sa -
də ləş dirir.

Eyni zamanda,dövlət rəhbərinin imzaladığı “Bə -
zi çoxmənzilli binaların istismarına icazə ve ril mə si -
nin  sadələşdirilməsi haqqında” Fərmanı da vətəndaş
məm nunluğuna, sadə formada mülkiyyətin qey diy -
ya ta alınması, ölkədə leqal əmlakların sayının art ma -
sı istiqamətində bir yenilik oldu. Hazırda fərmanın
ic rası ilə bağlı işlər aparılır.

Bu dövrdə əmlak idarəçiliyi sahəsində atılan ən
bö yük islahat xarakterli addımlardan biri də ölkə
baş çısının 2019-cu il martın 5-də imzaladığı “Özəl -
ləş diriləcək dövlət əmlakının (müəssisələrinin)
2019-cu il 1 mart tarixinə mövcud olan əmlak və tor -
paq vergiləri üzrə borclarının tənzimlənməsi haq qın -

da” qanundur. Qanun özəlləşdiriləcək dövlət mü əs si -
sə lə rinin sağlamlaşdırılması və onların borclarının
tən zimlənməsi məqsədi daşıyır.Bu qanun nəticəsində
140-dan çox özəlləşdiriləcək dövlət əmlakının (mü -
əs sisələrinin) 2019-cu il 1 mart tarixinə mövcud olan
əm lak və torpaq vergiləri üzrə borcları silinəcək. Bu
da təqribi hesablamalara görə 12 milyon manatdan
ar tıq vəsait edir.

Komitə dövlət əmlakının idarə edilməsi və sə mə -
rə li istifadəsi sahəsində zəruri tədbirlər yerinə ye ti -
rib. Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və ondan
is tifadə vəziyyəti haqqında illik xüsusi hesabat elek -
tron xidmətlər portalı vasitəsi ilə onlayn rejimdə qə -
bul edilməkdədir. Artıq 5000-ə yaxın dövlət mü əs si -
sə və təşkilatından illik xüsusi hesabatlar elektron
qay dada yığılıb. Bu sahədə daha bir yenilik dövlət
mü əssisələri tərəfindən əmlakın qeydiyyat və rə qə si -
nin tərtibini, təsdiqi və göndərilməsini elektron qay -
da da yerinə yetirilməsi olub. Belə ki, “Daşınmaz
döv lət əmlakının qeydiyyat vərəqəsinin elektron qə -
bu lu” adlı xidmət vasitəsilə hesabatlar Komitə tə rə -
fin dən elektron formada qəbul olunur, ərazi ida rə lə -
ri nə göndərilir və yekun hesabat registr bazasına yer -
ləş di rilir.

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin tam olaraq
elek tronlaşması istiqamətində işlər daha da ge niş lən -
dirilir. Cari ilin ilk üç ayında dövlət əmlakının özəl -
ləş  dirilməsi ilə bağlı Bakı şəhəri və respublikanın di -
gər şəhər və rayonları üzrə ümumilikdə 42 hərrac ke -

çi ri lib. Bu dövrdə 260-a yaxın dövlət əmlakı, o cüm -
lə dən torpaq sahələri və nəqliyyat vasitələri özəl ləş di -
rilib. Hesabat dövründə 4 müəssisənin səhmlərinin
sa tışı üzrə investisiya müsabiqəsi elan olunub, 35
mil yon manat investisiya qoyuluşu, eləcə də azı 600
ye ni iş yerinin yaradılmasına dair tələblər irəli sü rül -
müş dür. Dövlət əmlakının özəlləşmə prosesinin sü -
rət lən dirilməsinə və şəffaflığın təmin edilməsinə xid -
mət edən “Özəlləşdirmə portalı”-na 3 ay  ərzində 200
min dən çox baxış olub. Ümumilikdə fəaliyyətə baş la -
dı ğı dövrdən portala baxış sayı 2,3 milyonu öt müş -
dür.

Xarici və yerli investorlarınözəlləşdirmə prosesi
ba rədə məlumatlandırılması, eləcə də onların pro ses -
də daha fəal iştirakının təmin olunması məqsədilə
gö rüşlər keçirilir, onlara özəlləşdirmə portfelinə da -
xil olan müəssisələr haqqında informasiya verilir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq
Fər manı iləTorpaqların Elektron Kadastr Uçotu Sis -
te minin yaradılması işi uğurla icra olunur. Hesabat
döv ründə 5 rayonda torpaqların elektron kadastr
uço tuna alınması işləri yekunlaşıb. Ümumilikdə isə
35 rayonda uçot işləri başa çatıb.Bu rayonlardan 26-
da layihənin nəticələrinin təqdimatı keçirilib, 14 ra -
yo nunun məlumatları sistemə tam miqrasiya edilib.

Yeni yaradılmış Ünvan Reyestri İnformasiya Sis -
te minin 1-ci mərhələsi respublikanın şəhər və rayon
mər kəzlərini özündə əks etdirməklə artıq başa çat dı -
rı lıb və aralıq bazası da olmaqla 17683 küçə və pros -

pekti, 1 276 076 ədəd giriş ünvanını əhatə edir. Ha -
zırda ÜRİS-nin 2-ci mərhələsi olan kənd yaşayış
mən tə qələrinə ünvanların verilməsi və sistemə iş lən -
mə si işləri görülür.  Ölkədə beynəlxalq qaydalara uy -
ğun qurulmuş ünvan sahəsində də yenilik olan “Ün -
van portalı” cari ildə də vətəndaşların xidmətindədir.

Torpaq idarəçiliyində effektiv dövlət nəzarətinin
hə yata keçirilməsi üçün Peyk Nəzarət Sistemi qu ru -
lur. Bu sistem vasitəsi ilə əldə ediləcək peyk mə lu -
mat ları torpaqların təyinatından kənar və ya qeyri-sə -
mə rə li istifadə hallarını vaxtında aşkar edib, müvafiq
təd birlər görməyə imkan verəcəkdir.Hesabat döv rün -
də İnzibati Xətalar Məcəlləsinin tələblərinə əsasən
504 hal üzrə inzibati protokollar tərtib edilib.

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatının sadə ləş di ril mə -
si, xidmətlərdə sosial və innovativ amillərin güc lən -
di ril məsi, rahatlıq və vətəndaş məmnunluğunun yük -
səl dil məsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Çı -
xa rışların 1 iş günü müddətində verilməsi və tən daş -
la rın əmlaklarını qeydiyyata  almaq marağını artırır.
2019-ci ilin ilk rübündə ölkə üzrə 51 minə yaxın da -
şın maz əmlak obyekti üzərində mülkiyyət hüquqları
qey diyyata alınıb. Vətəndaşlara ünvanında qeydiyyat
xid mətləri göstərən “Kütləvi çıxarış” və “Əmlakını
qey diyyata al və mülkiyyətinə sahib ol” kam pa ni ya -
la rı əhatə dairəsini genişləndirməkdədir. Qeydiyyat
sa həsində xidmət keyfiyyətinin daha da yax şı laş dı -
rıl ması üçün “əks zəng” xidməti və sosial sorğu hə -
ya ta keçirilir.

Cari il ərzində də vətəndaş müraciətlərinə həs sas -
lıq la yanaşılıb. 193 saylı Vahid Çağrı Mərkəzinin
fun ksionallığı artırılıb, qeydiyyat və kadastrla bağlı
mü raciətlərin qəbulu xətləri yaradılıb. Komitənin so -
sial şəbəkələri və internet resursları vasitəsilə onlayn
olaraq vətəndaşlar tərəfindən 6 minə yaxın müraciət
da xil olub və cavablandırılıb.

Müasir kadr potensialına əsaslanan çevik ida rə et -
mə nin qurulması istiqamətində də bir sıra tədbirlər
təş kil edilib, regionlarda görüşlər keçirilib, kö nül -
lülərlə birgə iş prinsipi formalaşdırılıb.

Müşavirənin sonunda komitə sədri Kərəm Hə sə -
nov qarşıdakı fəaliyyətlə bağlı tapşırıqlarını səs lən di -
rib. Qeyd edib ki, şəffaflığın artırılması, vətəndaş
məm  nunluğunun təmin edilməsi istiqamətində ope -
ra tiv fəaliyyət göstərilməlidir. Komitə sədri Milli
Mə kan Məlumatlarının formalaşdırılması ilə bağlı
gö rülən işlərin sürətlənməsi tapşırığını verib. Vur ğu -
la yıb ki, müxtəlif profilli yerli və xarici inves tor la rın -
özəl ləşdirmə prosesinə cəlb edilməsi məqsədilə özəl -
ləş dir mədə yeni yanaşmaların tətbiqi geniş lən di ril -
mə lidir. Həmçinin bildirib ki, daşınmaz əmlakın qey-
diyyatı tam elektronlaşdırılmalı, prosedurlar daha da
sadələşdirilməlidir. Eyni zamanda, torpaqların idarə
edilməsində Peyk Nəzarət Sistemindən istifadə edil -
mə si təmin edilməli, torpaqların elektron uçotunun
ye kunlaşdığı rayonlar üzrə torpaq idarəçiliyi təhlil
olun malı və yeni yanaşmalara dair təkliflər hazırlan-
malıdır. 

Rəqabətli 16 aprel hərracı: 15 dövlət əmlakına
10-u elektron olmaqla 50 sifariş verilib

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərə fin dən
16 aprel tarixində növbəti hərrac keçirildi. Özəl -
ləşdirməyə çıxarılan dövlət müəs si sə lə rin dən 15-
nə ümumilikdə 50 sifarişqəbul edil miş dir.
Rəqabətli hərracda iştirak edən vətən daş lar dan 10-
u seçdiyi dövlət əmlakı üzrə sifarişi ol du ğu yerdən
elektron formada vermişdir. Bu də fə ki hərracda
kiçik dövlət müəssisəsi, qeyri-ya şa yış sahələri və
nəqliyyat vasitələri özəl ləş dirildi.

Hərracda özəlləşdirilən qeyri-yaşayış sahə lə ri
paytaxt rayonlarında yerləşir. Onlar ara sın da
rəqabət yaradan əmlak Bakı şəhəri, Xətai ra yo nu,
General Mehmandarov küçəsindəki bina nın qeyri-
yaşayış sahəsidir. İlkin qiymət 3 min ma nat təyin
olunmuş dövlət əmlakının ümumi fay dalı sahəsi
28.6kv.m-dir. İştirakçılar arasında rə qabət ilə
obyektin qiyməti 3 dəfədən çox yük sə lərək 10 min
300 manata özəlləşdirildi. Hər rac da öz sahibini
tapan digər qeyri-yaşayış sa hə ləri Nəsimi və
Binəqədi rayonlarında yer lə şir. Paytaxtın Sabunçu
rayonu, Bilgəh qəsəbəsi, Azər baycan qadını
küçəsindəki ticarət ob yek tin in isə ümumi faydalı
sahəsi 125.2kv.m-dir.  Adı çəkilən kiçik dövlət
müəssisəsi hərracda 14 min manata özəlləşdirildi.

Budəfəki özəlləşdirmə hərracında rəqabət
nəqliyyat vasitələri üçün də xarakterikdir. Belə

ki,hərracda10 nəqliyyat vasitəsi üzrə 41 sifariş
verilmişdir. Buraxılış ili 2007 olan Nissan Sunny
markalı avtomobil üçün ilkin qiymət 4 min manat
təyin olunmuşdur. İştirakçılar ara sın da mübarizə
dövlət əmlakının son hərrac qiy mə ti ni 7 min 200
manata yüksəltdi. Fəal iştirak şə raitində
özəlləşdirilən digər avtomobillərdən biri də
MercedesBenz markasına aiddir. Bu nəq liyyat
vasitəsinin ilkin hərrac qiyməti 7 min ma nat olsa
da, avtomobil 11 min manat təklif edən şəxs
tərəfindən özəlləşdirildi. Mitsubishi, Hyundai,
Nissan və BMWmarkalarından olan digər
nəqliyyat vasitələrinin buraxılış tarixləri 2004-
2008-ci illərdir. Bu avtomobillər isə əksəriyyəti
rəqabət şəraitində olmaqla 4 min 500 manat ilə 11
min 800 manat aralığında təklif olunan qiymətlərə
özəlləşdirildi.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərə fin dən
növbəti hərrac 23 aprel tarixində ke çi rilə cək.
Özəlləşdirmə prosesinə ümumilikdə 59 döv lət
əmlakı çıxarılıb. Onlardan 43-ü kiçik döv lət
müəssisə və obyekti, 14-ü qeyri-yaşayış sa hə si, 2-
si isə yarımçıq tikilidir. Hərracda iştirak etmək
istəyən şəxslər komitənin rəsmi saytına
(emdk.gov.az) və Özəlləşdirmə portalına
(privatization.az) daxil ola bilər.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi və tən daş -
ların mülkiyyət hü quq larını daha rahat həyata
keçirilməsi sa həsində yeniliklər tətbiq edir. Bu
sahədə təşkil olu nan “Əm la kı nın qey diyyata al və
mül kiy yə ti nə sahib ol” kam paniyası ilə daşınmaz
əmlakın qeydiyyat xid mətləri birbaşa ünvan larda
göstərilir. Komitə tərəfindən kampa ni ya nın keç -
iriləcəyi növbəti rayon İsmayıllıdır. Bu həftə
ərzində səyyar qey diyyat xidmətləri ra yo nun iki
kəndini əhatə edəcək. 

İctimai əhəmiyyətli kampaniya 22-24 aprel
tarixlərində İsmayıllı rayonu Qalıncaq kəndində,
25-26 aprel tarixlərində Təzəkənd kəndində təşkil
ediləcək.Fərdi yaşayış evləri, bağ evləri, torpaq
sahələri və digər daşınmaz əmlaklarını
qeydiyyata almaq istəyən vətəndaşlar saat 9:00-
dan 17:00-dəksəyyar avtobusa yaxınlaşa bilər.
Operativ xidmətlərdən adıçəkilən kəndlərin
sakinləri ilə yanaşı, digər kənd və qəsəbələrdən
olan vətəndaşlar da istifadə edə bilər. 

Qeyd edək ki, kampaniya zamanı əhalinin

qeydiyyatla bağlı maarifləndirilməsi də təşkil
ediləcək. Səyyar ofisə müraciət edən şəxslərə
qeydiyyat prosedurları, tələb olunan sənədlər,
dövlət rüsumu və xidmət haqqı kimi məsələlər
izah olunacaq. Elektron çıxarışların əldə
olunması, istifadəsi və üstünlükləri barədə
vətəndaşlar məlumatlandırılacaq.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
aprelin 16-da “Daşınmaz əmlakın qeydiyyatında
yeni mərhələ: electron çıxarışa keçid və onun
xüsusiyyətləri” mövzusunda İctimai Təqdimat və
dialoq keçirilib. Tədbirqeyri-hökuməttəşkilatları
vəmedia nümayəndələrinin, əmlak ekspertlərinin
iştirakı ilə baş tutub. Məqsəd elektron çıxarışın
faydaları, praktiki istifadə qaydaları və vətəndaşa
verdiyi üstünlüklər barədə ictimaiyyəti mə lu mat -
lan dır maqdır.  Həmçinin daşınmaz əmlakların sə -
nəd ləşdirilməsi istiqamətində vətəndaş məm nun lu -
ğu nun daha da artırılması, habelə rahatlıq və çevik -
li yi təmin edən komitənin həyata keçirdiyi in no va -
tiv işlər, sosial layihələr, elektron xidmətlər barədə
mə lu matların ictimaiyyətə ötürülməsi əsas vəzi fə -
lər dən dir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İl ham Əliyevin “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri
haq qında” Azərbaycan Respublikasının Qa nu nun -
da dəyişikliklər edilməsi barədə” Qanununun
tətbiqi haqqında imzaladığı Fərmanından danışan
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Daşınmaz
Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin rəisi Hikmət
Mustafayev bildirib ki, aprelin 18-dən çıxarışların
elektron şəkildə verilməsi prosesinə başlanılacaq.
Bununla da kağız çıxarış dövrünə son qoyulur.
Qanuna edilmiş dəyişikliyin də əsas məqsədi ilk
növbədə daşınmaz əmlakın qeydiyyatı prosesində
vətəndaş-məmur ünsiyyətini minimuma endirmək,
əmlakların qeydiyyatını daha da sadələşdirməklə
bu sahədə operativlik və opitmallığı artırmaqdır.

Elektron çıxarışın tətbiqi ölkə rəhbəri tərəfindən
aparılan elektron hökumət quruculuğuna töhfə ola-
caq. Çıxarışların elektron müstəviyə keçməsi ayrı-
ayrı dövlət qurumları tərəfindən verilən aidiyyəti
sorğuların cavablandırılması, əhalinin əmlakları
üzə rində iqtisadi əməliyyatların aparılması işini
daha da yüngülləşdirir və optimallaşdırır. Elektron
çıxarışın tətbiqi vətəndaşların qeydiyyata olan
marağını artırmaqla ölkədə leqal əmlakların sayını
artıracaq. Elektron çıxarış tam hüquqi qüvvəyə
malikdir, fərdi identifikasiya kodu ilə keçərli
olacaq. 

Əmlakını rəsmi qeydiyyata almaq istəyən şəxs
müvafiq olaraq müraciət etdikdə komitənin ərazi
reyestr ofislərində çıxarışlar 1,3,7,10 iş günündə

elektron qaydada hazırlanacaq. 
Regionlarda elektron çıxarışın tətbiqi, üs tün lük -

lə ri, istifadə qaydaları ilə bağlı ictimai ma arif lən dir -
mə işi aparılır, ərazi ofislərində açıq qapı günü keçi -
ri lir. Ölkədə çıxarışların elektron müstəvidə ve ril -
mə si beynəlxalq maliyyə institutları və təşkilatların,
o cümlədən Doing Business reytinqində Azər bay -
ca nın mövqeyini daha da gücləndirəcək. 

Bundan başqa Xidmət rəisi bildirib ki, cənab
Pre zidentin imzaladığı “Bəzi çoxmənzilli binaların
istis marına icazə verilməsininsadələşdirilməsi haq -
qın da” Fərmanı da vətəndaş məmnunluğuna, on la -
rın sadə yollarla mülkiyyətini qeydiyyata almasına,
ölkədə leqal əmlakların sayının artması isti qa mə tin -
də bir yenilik olmuşdur. Hazırda fərmanın icrası ilə
bağ lı işlər aparılır. Vətəndaşların ünvanlarında
mən zil lərinə dair çıxarışlar verilir. 

Hikmət Mustafayev onu da bildirib ki, ümu mi -
lik də daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahəsində gö rü -
lən xidmətlər elektronlaşdırılır, prose dur lar  sa də ləş -
di rilir, o cümlədən xidmətlərdə əlçatanlıq artırılır,
vətəndaş rahatlığı təmin edilir. Komitə tərəfindən
tətbiq edilən 41 elektron xidmətin 26-sı daşınmaz
əmlakın qeydiyyatı sahəsinə aiddir. Bundan başqa
göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
üçün əks zəng sistemi və sorğular həyata keçirilir. 

Daha sonra çıxış edən Azərbaycan Res pub li ka sı -
nın Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şu -
rasının üzvü Əliməmməd Nuriyev bildirib ki, mü asir
dövrümüzdə vətəndaş məmnunluğunun təmin
edilməsi, şəffaflığın artırılması elektron mü hitin
genişləndirilməsindən birbaşa asılıdır. Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi də vətəndaşların
xidmətlərdən daha çevik şəkildə yararlanması üçün
fəaliyyətində elektronlaşma prosesini sürətləndirir.
Elektron çıxarışın tətbiqi də bu mərhələnin davamıdır.
Çıxarışların elektron formata keçirilməsi, qey diy yat
sənədlərinin verilmə müddətlərinin azal dıl ma sı,
vətəndaşlar üçün yaradılan rahat şəraitdən xə bər verir.

Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Os -
man Gündüz isə çıxışında bildirib ki, Əmlak Mə sə -
lə lə ri Dövlət Komitəsi fəaliyyət sahəsində vətəndaş
məm nunluğunun təmin edilməsi, əlçatanlığın ar tı -
rıl ması istiqamətində yeni metodlar tətbiq edir, mü -
asir dövrün tələblərinə uyğun idarəetməni həyata
keçirir. Komitənin son dövrlərdə rəqəmsallaşma is -

ti qamətində atdığı addımlar təqdirəlayiqdir.
Daha sonra “Daşınmaz əmlakın qeydiyyatında

yeni mərhələ: elektron çıxarışın üstünlükləri və xü -
su siy yətləri” mövzusunda komitə nümayəndəsi
tərə findən təqdimat olub. Bildirilib ki, elektron çı -
xa rışlar Elektron Hökumət portalına yerləşdirilir.
Hü quq sahibinin çıxarışı həmin portal vasitəsilə
real vaxt rejimində əldə etməsi imkanı yaradılır.
Da ha sonra həmin çıxarış vətəndaşın “Elektron hö -
kumət” portalındakı şəxsi kabinetinə yerləşdirilir.
Şəxsi kabineti olmadıqda isə bazada saxlanılan
çıxarış sonradan şəxsi kabinet yaradıldıqdan sonra
avtomatik olaraq ora transfer olur. 

Mülkiyyət sənədi haqqında məlumatlar şəxsin
telefon nömrəsinə, poçt ünvanına göndərilir. Elek -
tron qaydada göndərilən bildirişlərdə çıxarışın re -
yestr və qeydiyyat nömrəsi, elektron çıxarışın yox -
la nılması ilə bağlı keçid linki göstərilir. Vətəndaş
ko mitənin “Elektron çıxarışını yoxla” xidmətinə
da xil olaraq çıxarışın qeydiyyat və reyestr nöm rə lə -
ri ni qeyd etməklə sənədin düzgünlüyünü yoxlamaq
imkanına malikdir. Bunun üçün isə istifadəçilərdən
nə elektron imza, nə də ödəniş tələb olunur.

Elektron çıxarış sistemi ilə kağız çıxarışın iti ril -
mə si, yararsız hala düşməsi riskləri aradan qalxır.
Kağız çıxarışın başqa insanlar tərəfindən sax ta laş -
dı rıl ması və qanunsuz istifadə edilməsi halı tam is -
tis na edilir.

Bu sistemin tətbiqi təkrar qeydiyyatın tam ola-
raq avtomatlaşdırılması imkanlarını genişləndirib.
Belə ki, elektron çıxarışı olan vətəndaşların,
bələdiyyələrin, torpaq mülkiyyətçilərinin alqı-satqı
əməliyyatı zamanı heç bir kağız sənəd təqdim
etməsinə ehtiyac qalmır. Alqı-satqı əməliyyatından
sonra əmlaka dair çıxarış yeni sahibin Elektron
Hökumət portalındakı şəxsi kabinetinə yerləşdirilir.
Nəticədə çıxarış almaq üçün vətəndaşların əlavə
olaraq qeydiyyat orqanlarına müraciət etmək
zərurəti aradan qaldırılır. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi daşınmaz
əmlakın qeydiyyatının tam olaraq elektron
müstəviyə keçidinin təmin edilməsi istiqamətində
işlərini sürətləndirəcək. Müasir yanaşmalardan,
innovativ üsullardan istifadə etməklə əhalinin
əmlakının daha rahat yolla qeydiyyata alınması
işini davam etdirəcək.
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri 
Kərəm Həsənov Kürdəmir rayonunda vətəndaş

qəbulu keçirəcək

Hərrac prosedurları elektron mühitdə: bu dəfə özəlləşməyə 58 dövlət əmlakı çıxarıldı

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları rəh bər lə ri nin
şəhər və rayonlarda vətəndaşların qəbulu cəd və linə
uyğun olaraq, Əmlak Məsələləri Dövlət Ko mitəsinin
sədri Kərəm Həsənov 26 aprel, 2019-cu il tarixində
Kürdəmir rayonunda və tən daş qəbulu keçirəcək. Qəbul
saat 10:00-da Hey dər Əliyev Mərkəzində  keçiriləcək.
Qəbulda Kür dəmir rayonu ilə yanaşı Ucar, Göyçay
rayonlarından olan vətəndaşların müraciətlərinə
baxılacaq. 

Qəbul zamanı komitənin fəaliyyət istiqaməti üzrə, o
cümlədən daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, dövlət
əmlakının özəlləşdirilməsi, hərraclarda iştirak, dövlət
əmlakının icarəyə götürülməsi, tor paq ların texniki
parametrlərinin və ko or di nat la rı nın müəyyənləşdirilmə -
si, ünvan məsələləri və bu sa hədə bölgələrdə əhalini ma -
raq landı ran digər mə sələlərlə bağlı vətəndaşların

müraciətlərinə ba xı lacaqdır.
Qəbulda yuxarıda qeyd olunmuş rayonlardan olan

vətəndaşlar iştirak edə bilər və yalnız ko mi tənin fəaliyyət
sahələrinə aid olan müraciətlərə baxılacaqdır.

Qəbula yazılmaq istəyən vətəndaşlar online ola raq
komitənin office@emdk.gov.az elektron ün vanına yaza
və ya aşağıdakı nömrələrlə əlaqə sax laya bilərlər:

Komitənin Aparatı: (012) 490 24 08 (daxili 200 və
105)

Əlaqədar şəxs: Samir Salıfov 050 800-50-65
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Ucar ərazi

şöbəsi:
(02021) 3-01-13, (02025) 5-55-39
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 16

saylı Ucar ərazi idarəsi:
(02021) 3-02-74, (02025) 5-51-62

Dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsinə qoşulmaq
üçün vaxt itirməyə və məkanı dəyişməyə ehtiyac yoxdur.
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təmin
edilən innovativ hərrac imkanları ilə bu proses daha
sadədir.Hərracdan öncə onlayn seçim və sifariş
prosedurları ilə hər kəs rahatlıqla, əlavə ünsiyyət olmadan
iştirakçı statusu qazanır. Olduğu yerdən hərraca qoşulmaq
istəyənlər isə Elektron hərrac sistemindən istifadə edə

bilər. Belə ki, dövlət əmlaklarının sifarişçiləri və prosesə
marağı olan şəxslərin təyin olunan vaxtda onlayn formada
hərracda iştirak imkanı var. Bunun üçün Komitənin
Elektron Xidmətlər Portalında (e-emdk.gov.az) Elektron
hərrac bölməsinə daxil olmaq kifayətdir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təşkil
edilən müasir hərraclardan biri də 14 may tarixində
keçiriləcək. Hərrac iştirakçısı olmaq istəyən şəxslərin

hərracda 58 dövlət əmlakı üzrə seçim
etmək imkanı var. Bu dəfə vətəndaşlar
seçimlərini 15 səhmdar cəmiyyəti, 31 kiçik
dövlət müəssisə və obyekti, 5 yarımçıq
tikili və qeyri-yaşayış sahəsi, 7 nəqliyyat
vasitəsi üzrə apara bilər. 

Özəlləşdirməyə çıxarılan kiçik dövlət
müəssisələrinin yerləşdiyi regionlar,
fəaliyyət sahələri və qiymətləri müxtəlifdir.
Bu kateqoriyaya aid olan dövlət
əmlaklarının ümumi faydalı sahələri 7.5
kv.m ilə 9.2 min kv.marasındadır. Kiçik
dövlət müəssisələrinin əksəriyyəti torpaq
sahəsi ilə birgə özəlləşdirməyə çıxarılıb. Ən
geniş torpaq sahəsi olan kiçik dövlət
müəssisəsi Salyan rayonu, Peyk kəndindəki
Yüksəliş yardımçı təsərrüfatıdır. Obyektin
torpaq ərazisinin ümumi sahəsi 975 min
kv.m-dir. İmişli şəhəri, H.Aslanov

küçəsindəki Təmir-Tikinti Sahəsininümumi faydalı sahəsi
137.1kv.m-dir. Bu dövlət obyekti 1864kv.m-lik torpaq
sahəsi ilə birgə hərraca çıxarılıb.

Qeyri-yaşayış sahələri Bakı və Gəncə şəhərlərində
yerləşir. Paytaxtın Səbail rayonu, S.Vurğun küçəsindəki
obyektin ümumi faydalı sahəsi 22.2kv.m-dir. Xidmət
obyekti kimi istifadə imkanı olan digər qeyri-yaşayış
sahəsi isə Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Dədə Qorqud
küçəsindədir. Bu dövlət əmlakının ümumi faydalı sahəsi
29.4kv.m-dir.

Müxtəlif rayonlardakı səhmdar cəmiyyətlərinin 30-
45%-lik səhm paketləri də hərraca çıxarılıb. Şirkətlər
nəqliyyat, təmir-tikinti, sənaye və digər sahələr üzrə
fəaliyyət göstərir. Bunlara misal olaraq “Xudat
Kəndnəqliyyat”, “Kürdəmir Aqrote x ser vis”,
“Nəvahi”kimi dövlət əmlaklarını göstərə bilərik.

Nəqliyyat vasitələrinin isə buraxılış tarixləri 1994-
2007 illəri əhatə edir. Qeyd edək ki, bu kateqoriyadan olan
dövlət əmlakları Nissan, Mercedes, Rexton və digər
markalara aiddir.

Özəlləşdiriləcək dövlət əmlaklarının tam siyahısı ilə
tanış olmaq və elektron sifariş vermək istəyənlər
komitənin rəsmi saytı (emdk.gov.az) və Özəlləşdirmə por-
talına (privatization.az) daxil ola bilər. Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi hər kəsi canlı və onlayn formada
hərraclarda iştirak etməyə və ya prosesi ziyarətçi kimi
izləməyə dəvət edir.

16 aprel 2019-cu il tarixdə Bakı şəhəri üzrə keçirilmiş hərracda  satılmış istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlaklarının siyahısı

Bakı şəhəri  üzrə  16 aprel 2019-cu il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

ELANLAR
№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi sahəsi

(kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
Hərraca çıxarılan  ilkin
satış qiyməti (manat)

Hərracda yekun satış
qiyməti (manat)

Sərəncamın
№-si və tarixi

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, D.Əliyeva
küçəsi, 243 saylı binanın həyəti İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 2 mərtəbəli binanın 1-ci

mərtəbəsinin bir hissəsi 20,8 x 17500 17500 №17
27.01.2017

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, General
Mehmandarov küçəsi, 22a

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı
Departamenti, Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 28,6 x 3000 10300 №141

16.06.2017

3 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri
qəsəbəsi, 5057/68-ci məhəllə, bina 2

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı
Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

9 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 17,0 x 2750 2750 №141

16.06.2017

4 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Həmzə
Babaşov küçəsi, 5

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı
Departamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

9 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 84,6 x 30000 30000 №17

27.01.2017

16 aprel 2019-cu il tarixdə Bakı şəhəri üzrə  keçirilmiş hərracda satılmış kiçik dövlət müəssisəsinin (obyektin) 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 Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi Nissan Sunny 2007 4000 7200 08/19    14.03.2019

2 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi Nissan Sunny 2007 4000 7000 08/19    14.03.2019

3 Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti Mercedes Benz S320 1998 7000 11000 08/19    14.03.2019

4 Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Milli Qvardiyası Hyundai Sonata 2004 4500 4500 08/19    14.03.2019

5 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası Nissan Teana 2007 7000 9200 08/19    14.03.2019

6 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası Nissan Teana 2008 10000 12800 08/19    14.03.2019

7 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası Hyundai H1 mikroavtobus 2008 7000 7000 08/19    14.03.2019

8 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı BMW 320 2006 5100 5100 08/19    14.03.2019

9 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı BMW 320 2007 5200 5200 08/19    14.03.2019

10 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası Mitsubishi Galant 2007 8000 8000 08/19    14.03.2019

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

(kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi

(kv.m)
İşçilərin

sayı
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)
Hərracda yekun satış qiyməti

(manat)
Sərəncamın №-si

və tarixi

1 123 saylı mağa-
za

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bilgəh qəsəbəsi,
Azərbaycan qadını küçəsi, 154

İstehsal və Xidmət Müəs si sə lərinin
İdarəetmə Mərkəzi 125,2 x x 14000 14000 №111

26.08.2016

Özəlləşmə nəticəsində 
daha bir sənaye müəssisəsi 
biznes obyektinə çevriləcək

Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi res pub li ka nın müxtəlif
regionlarında yerləşən qeyri-neft sek -
to runa aid müəssisələrin
özəlləşdirilməsi və özəl ləş dirilmədən
sonra istehsal proses lə ri nin geniş lən -
di ril məsi istiqamətində işlə rini davam
etdirir. Yeni iş yer lərinin açıl ması və
regionların sosial-iqtisadi inki şafının
daha da sürətləndirilməsi məqsədilə
döv lət müəssisələrinin in ves ti siya
müsabiqələri va si tə si ilə özəl ləş -
dirilməsinə daha çox diqqət yeti ri lir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Ko mi -
təsi "Azər bay can Respublikasında
ağır sənaye və maşınqayırmanın inki -
şa fı na dair Strateji Yol Xəritəsi”nə uy -
ğun ola raq bu sahələrə aid dövlət mü -
əs sisələrinin özəl ləş dirilməsi və in -
vestisiyaların cəlb edilməsi is ti qa mə -
tin də zəruri tədbirlər həyata keçirir.
Belə təd bir lə rin davamı olaraq
Komitə “Sabunçu Elmi İs teh sa lat və
Maşın qay ırma” Açıq Səhmdar
Cəmiy yə ti ni nin səhmlərinin satışı
üzrə investisiya mü sa bi qə si elan
etmişdir.

İddiaçılar qarşısında qoyulan şərt -
lərdən baş lı ca sı iş yerlərinin bərpası
və yeni iş yerlərinin açıl ma sı, istehsal
prosesinə müsair texnologiyaların
tətbiqi, istehsal olunan məhsulun çeşi -
dinin geniş lən dirilməsi, yerli xam -
maldan istifadə olunması, iş çilərin
sosial təminatı kimi məsələlərin həl -
lini özün də əks etdirən, həmçinin
investisiya qo yu luş la rına dair təklif -
lərin verilməsi idi.

İnvestisiya müsabiqəsi 15fevral
2019-cu il tari xin də keçirilmişdir.
Müsabiqə iştirakçılarının təq dim etdik -
ləri investisiya təklifləri baxıldıqdan
son ra müsabiqə komissiyası açıq
səsvermə yolu ilə  “Fer rotex” MMC-ni
“Sabunçu Elmi İstehsalat və Ma -

şınqayırma” ASC-nin səhmlərinin satışı
üzrə in vestisiya müsabiqəsinin qalibi
elan etmişdir.

Müsabiqənin şərtlərinə müvafiq
olaraq qalib şəxs dövlət büdcəsinə 2,8
milyon manat məb lə ğin də pul
vəsaitinin köçürülməsini, habelə İn -
vestisiya Proq ramına əsasən müəs -
sisəyə 10 milyon manat məb ləğində
investisiya qoyuluşunun
reallaşmasını öh dəsinə götürmüşdür.
Həmçinin mü əs sisənin döv lət büdcəsi
və DSMF-yə olan 2 milyon manata
ya xın məbləğdə borclarının, 200 min
manata yaxın məb ləğdə əmək haqqı
və ona bərabər tutulan borc larının
ödənilməsini, eləcə də digər sosial-
iqtisadi və ekoloji öhdəliklərin yerinə
yetirilməsini üzə rinə götürmüşdür.

Təqdim olunmuş İnvestisiya Proq -
ramına (Biz nes Plana) əsasən investor
tərəfindən müəs sisədə yeni istehsal
sexinin tikintisi, soyutma sisteminin
qurulması, istehsalı idarəetmə mər kə -
zinin inşası, o cümlədən tökmə
istehsalında istifadə olunan texnoloji
ava danlıq və tərtibatların alınması,
me xaniki emal sexində 3 ədəd
müxtəlif tonnajlı va kuum induksion
soba larının quraşdırılması nəzər də
tutulur. Eyni zamanda məhsulların
fiziki xas sə ləri və kimyəvi tərkibini
öyrənən yeni ava dan lıq la rın alınması,
mənəvi və fiziki cəhətdən aşınmış
möv cud avadanlıqların təmir olun -
ması, həmçinin bina və tikililərin
əsaslı təmiri, infrastruktur təmi na tının
yaxşılaşdırılması, habelə abadlaş dır -
ma işlə rinin görülməsi də planlaş -
dırılır.

Müəssisəyə bir il ərzində 10
milyon manatdan az olmayaraq özəl
investisiyaların yatırılması, görüləcək
işlər nəticəsində 160 yeni iş yerinin
yaradılması nəzərdə tutulur.
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21 may 2019-cu il tarixində saat 12.00-da təkrar hərraca çıxarılacaq dövlət nəfinə müsadirə edilmiş  əmlakların siyahısı

2019-cu il  may ayının  21-də  keçiriləcək  pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

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

1 "Huawei" markalı  mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 35 3,5
2 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 13 163,5 16,35

Nərimanov rayonu
1 "HP Deskjet 1513" markalı çoxfunksiyalı çap qurğu Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 20 2

Xətai rayonu
1 "Samsung" markalı mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 15 1,5

Sabunçu rayonu
1 "Nokia 225" markalı  mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 25 2,5
2 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 10 67,5 6,75

Xəzər rayonu
1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 7 178,2 17,82

Sumqayıt şəhəri
1 "Qazel" markalı avtomobil Sumqayıt şəhəri Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 1750 175

Sabirabad rayonu
1 "Star TSP100 future prnt" markalı çap aparatı Sabirabad rayonu Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 63 6,3

manatla

Qeyd: Hərracda iştirak etmək istəyən fiziki və hüquqi şəxslər
satışa çıxarılan əmlaka sifariş vermək üçün Əmlak Xidmətləri
Məkanına müraciət edə bilərlər. Hərraclarda sifariş və digər
zəruri sənədləri təqdim etmiş, satılan əmlakın ilkin satış
qiymətinin 10% həcmində behi ödəmiş hüquqi və fiziki şəxslər
iştirak edə bilərlər. Sifarişlər Əmlak Xidmətləri Məkanında
(Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20

ünvanında) və yaxud komitənin e-emdk.gov.az elektron
xidmətlər portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank
günü qalanadək qəbul edilir. 

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

- fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
Hesab nömrəsi:

Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi, Kod 210005, VÖEN
1401555071, 

Müxbir hesab AZ85NABZ01360100000003003944,
SWİFT BİK CTREAZ22.

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

Hesab № AZ77CTRE00000000000002647902  VÖEN

2000325371. 
Büdcə təsnifatının kodu: 142191
Büdcə səviyyəsinin kodu: 7

Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, X.R.Ulutürk 20             
Tel: 193

“ 8-ci km ticarət mərkəzi ” ASC
(VÖEN1600015371 )

Məcmu gəlirlər və zərər haqqında hesabat
2018-ci il üzrə

“ 8-ci km ticarət mərkəzi ” ASC (VÖEN1600015371)
Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat  

31 dekabr 2018-ci il tarixə

Bölmə/
maddə/
№-si

Bölmə/Maddələrinadı Qeyd Hesabatdövrü Əvvəlkidövr

60 Əsasəməliyyatgəliri 577 129,70 764 747,47

İstifadəedilmişmaterialehtiyatları 284 405,32 373 057,62

İşçiheyətiüzrəxərclər 185 254,00 209 185,50

Amortizasiyaxərcləri 8 996,00 40 024,87

Sairəməliyyatxərcləri 67 805,67 11 172,08

Əməliyyatmənfəəti (zərəri) 30 668,71 131 307,40

90 Mənfəətvergisi 6 133,74 26 261,48

80 Hesabatdövründəxalismənfəət (zərər) 24 534,97 105 045,92

Bölmə
/Maddə

№-si
Bölmə / maddələrin adı Qeyd

lər Hesabat dövrü üzrə Əvvəlki dövr üzrə

AKTİVLƏR
1 Uzunmüddətli aktivlər
11 Torpaq, tikilivəavadanlıqlar 922 097,00 913 101,00

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 922 097,00 913 101,00
2 Qısamüddətliaktivlər
20 Ehtiyatlar 10 965,00 10 965,00
22 Pulvəsaitlərivəonlarınekvivalentlərı 176 042,56 292 756,21
24 Sairqısamüddətliaktivlər 58 395,00 -

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 245 402,56 303 721,21
CƏMİ AKTİVLƏR 1 167499,50 1 216 822,21

30 Ödənilmişnominal(nizamnamə) kapital 1 031 082,00 1 031082,00
34 Bölüşdürülməmişmənfəət (zərər) 105 045,92 67 276,29

CƏMİ KAPİTAL 1 136 127,92 1 098 358,29
54 Sairqısamüddətliöhdəliklər 31 371,64 118 463,92

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 31 371,64 118 463,92
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 31 371,64 118 463,92

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 1 167 499,50 1 216 822,21

Sıra
sayı

Səhmdar cəmiyyətinin                                      adı və
təsis tarixi Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı

Nizamnamə
kapitalının

həcmi (manat)

Buraxılmış
səhmlərin

ümumi sayı
(ədəd)

Bir səhmin
nominal
qiyməti
(manat)

Satışa çıxarılmış səhmlər            

Satışa çıxarılan
səhmlərin nominal

dəyəri  (manat)

Satışa çıxarılan
səhmlərin ilkin
hərrac (satış)

qiyməti
(manat)

İlkin satış
qiymətinin

10%-i həcmində
hesablanmış behin
məbləği (manat)

sayı
(ədəd)

buraxılmış
səhmlərin ümumi

sayında  %-lə

1 Azərmetalinvest №164   17.03.1999 Sumqayıt şəhəri, Sülh küçəsi, 1 385889,00 192944 2,00 58673 30,41 117346,00 58673,00 5867,30

2 Azinterservis №1107  01.12.1997 Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti, 106 "a" 886154,00 443077 2,00 133167 30,06 266334,00 133167,00 13316,70

3 Bərdə Kərpic №641   25.08.1997 Bərdə rayonu, Tərtər magistralı, Zümürxaç kəndi 585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 87756,00 8775,60

4 Bərdə Mexaniki Təmir № 272   25.10.2000 Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi 245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70

5 Çatal Broyler №775 18.05.1998 Beyləqan rayonu, Eyvazalılar kəndi 371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10

6 Goranboy Sənaye İnşaat №84  31.03.2009 Goranboy şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 80 47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40

7 Kürdəmir Kəndkimya Təchizat №234   09.02.1998 Kürdəmir şəhəri,Bakı prospekti, 18 481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80

8 Kürdəmir Quşçuluq № 565  08.08.1997 Kürdəmir rayonu, Ərəbxana kəndi 355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

9 Ləki Sinklənmiş qablar №532   06.04.1998 Ağdaş rayonu, Ləki qəsəbəsi 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50

10 Lerik Kəndkimya №1178  15.12.1997 Lerik rayonu,Bilnə kəndi 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10

11 Oğuz Kəndkimya №235  09.02.1998 Oğuz rayonu,Kərimli kəndi 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00

12 Sabirabad İnşaat Sənaye №97  18.03.2008 Sabirabad rayonu, Qaragüney kəndi 100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70

13 Salyan İnşaat Materialları №86  11.03.2008 Salyan şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50

14 Salyan İnşaat Xidmət №362  28.11.2007 Salyan şəhəri, N.Babayev küçəsi, 8 73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40

15 Salyan Reproduktor Quşçuluq №46  31.01.2002 Salyan rayonu, Qaraçala qəsəbəsi 220530,00 110265 2,00 33099 30,02 66198,00 33099,00 3309,90

16 Şəki Tikinti Quraşdırma №50 05.03.2007 Şəki rayonu, Cumakənd kəndi 153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80

17 Şəmkir Nəqliyyat Ekspedisiya №21 06.01.1998 Şəmkir rayonu, Dəllər qəsəbəsi 30753,60 15376 2,00 4614 30,01 9228,00 4614,00 461,40

18 Sumqayıt  Kimya Tikinti-12 №903 16.06.1998 Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi 110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70

19 Xırdalan Nəqliyyat №927  27.10.1997 Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri 59230,60 29615 2,00 8904 30,07 17808,00 8904,00 890,40

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

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

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

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

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

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

-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş

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

Pul hərracı  2019-cu ilin may ayının  21 -də saat 09:30-da
Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri,
Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) keçiriləcəkdir.

Əlavə məlumatı Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin  193
nömrəli çağrı mərkəzi  vasitəsi ilə  və komitənin privatization. az
portalından ala bilərsiniz. 
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“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına
və Kommersiya Təşkilatları üçün 

Milli Mühasibat UçotuStandartlarına əsasən 
mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”na 

1 nömrəli əlavə.

“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarına və Kommersiya Təşkilatları
üçün Milli Mühasibat UçotuStandartlarına

əsasən mühasibat uçotunun aparılması
Qaydaları”na 2 nömrəli əlavə.

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
31 dekabr 2018-ci il tarixə

Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir
haqqında hesabat  (xərclərin xarakteri üzrə)

31 dekabr 2018-ci il tarixə

Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir
haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə)

31 dekabr 2018-ci il tarixə

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında
əməliyyat xərcləri haqqında məlumat

“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat
UçotuStandartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”na 3 nömrəli əlavə. Kapitalda

dəyişikliklər haqqında hesabat
31 dekabr 2018-ci il tarixə

“Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Kommersiya Təşkilatlarıüçün Milli Mühasibat
UçotuStandartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”na
4 nömrəli əlavə. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat (dolayı metod)

31 dekabr 2018-ci il tarixə

VÖEN 1500238511
Mühasibat uçotu subyektinin adı  AVTOMOTOSERVIS ASC
Sahə (fəaliyyət növü)_Daşınmaz əmlakın kirayəyə verilməsi
Mülkiyyət övü ASC
Ünvan Nərimanov ray.nu, Əhməd Rəcəbli  küç, 1963-cü məhəllə
Elektron poçt ünvanı avtomotoservis@hotmail.com

Bölmə/
Maddə
№-si

Bölmə/Maddələrinadı

Uçot
siyasəti
və izahlı
qeydlərin

№-si

Hesabat dövrü
üzrə

Əvvəlkidövr
üzrə

1 2 3 4 5 6 7
AKTİVLƏR

11 Torpaq, tikili və avadanlıqlar 4 233291 234227
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 233291 234227

20 Ehtiyatlar 5 426 3533
21 Qısamüddətli debitor borcları 6 7457 1201
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 7 53988 20483

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 61871 25217
CƏMİ AKTİVLƏR 295162 259444

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
30 Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital 9 521841 521841
34 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 8 -277375 -277375

CƏMİ KAPİTAL 244466 244466
52 Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 10 7748 0
53 Qısamüddətli kreditor borcları 10 429 5603
54 Sair qısamüddətli öhdəliklər 10 42519 9374

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 50696 14977
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 50696 14977

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 295162 259444

Bölmə
(maddə) və
hesab №-si

Göstəricilərin adı

Uçot
siyasəti

və
izahlı

qeydləri
n №-si

Hesabat
dövrü
üzrə

Əvvəlki
dövrüzrə

1 2 3 4 5

60 Əsas əməliyyat gəlirləri 11 206591 167792

61 və 73 Sair əməliyyat gəlirləri 12 4797 14150

İstifadə edilmiş material ehtiyatları 14 0 3894

İşçi heyəti üzrə xərclər 14 81266 65190

Amortizasiya xərcləri 14 19510 19572

Digər əməliyyat xərcləri 14 67019 79342

63 və 75 Maliyyə mənfəəti (zərəri) 211388 181942

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər) 43593 13944

90 Mənfəət vergisi -8719 -2788

341 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 34875 11156

Bölmə
(maddə)
və hesab

№-si 

Göstəricilərin adı

Uçot
siyasəti
və izahlı
qeydləri
n №-si

Hesabat
dövrü
üzrə

Əvvəlki
dövr üzrə

1 2 3 4 5
60 Əsas əməliyyat gəlirləri 11 206591 167792
70 Satışın maya dəyəri üzrə xərclər 14 -150096 -127216

Ümumi mənfəət (zərər) 56495 40576
61 və 73 Sair əməliyyat gəlirləri 12 4797 14150

71 Kommersiya xərcləri 13 0 -19572
72 İnzibati xərclər

73 və 61 Sair əməliyyat xərcləri 15 -17699 -21210
Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər) 43593 13944

90 Mənfəət vergisi -8719 -2788
1 2 3 4 5

341 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 34875 11156

Bölməni
n/ mad -

də nin №-
si

Uçot siyasəti
və izahlı

qeydlərin №-
si

Hesabat
dövrü
üzrə

Əvvəlki
dövr
üzrə

İstifadə edilmiş material ehtiyatları 14 0 3894
İşçi heyəti üzrə xərclər 14 81266 65190
Amortizasiya xərcləri 14 19510 19572

Digər əməliyyat xərcləri 14 67019 79342
Cəmi əməliyyat xərcləri 14 167795 167998

Uçot
siyasəti və

izahlı
qeydlərin

№-si

Ödənilmiş
nizamnam
ə kapitalı

Emissiya
gəliri

Geri
alınmış
kapital

(səhmlər)

Kapital ehtiyatları Bölüşdürülmə
miş mənfəət

(ödənilməmiş
zərər)

Cəmi
Yenidən qiy-mətlən -
dirilmə üzrə ehtiyat

Məzənnə
fərqləri üzrə

ehtiyat

Qanunverici
lik üzrə
ehtiyat

Nizam-namə
üzrə ehtiyat

Digər
ehtiyat-

lar

Əvvəlkihesabatdövrününəvvəlinə
olanqalıq 521842 - - - - - - - -271392 250450

Əvvəlki hesabat dövründə xalis
mənfəət (zərər) -5983 -5983

Mülkiyyətçilərarasındakapitalınbö
lüşdürülməsi (dividendlər) - - - - - - - - - 0

Əvvəlkihesabatdövrünün  sonuna
qalıq 521842 -277375 244467

Hesabatdövründə xalismənfəət
(zərər) 34875 34875

Hesabatdövrünün  sonunaqalıq 521842 - - - - - - -242500 -279342

Uçot siyasəti və izahlı
qeydlərin №-si

Hesabat dövrü
üzrə

Əvvəlki
dövr üzrə

1 2 3 4
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti 

Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya zərər 43593 13944
mənfəət vergisi üzrə xərclər -2789

amortizasiya xərcləri 13 19510 19572
Sair qeyri-pul əməliyyatları üzrə xərclər (gəlirlər) 0 17086

Dövriyyə kapitalındakı dəyişikliklərə qədər əməliyyat fəaliyyəti üzrə xalis pul vəsaitləri 63103 47813
Ehtiyatların azalması (artması) 5 0 2077

əməliyyat debitor borclarının azalması (artması) 6 -5491 4485
sair qısamüddətli aktivlərin azalması (artması) +3107

vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklərin artması (azalması) 10 -993 5596
əməliyyat kreditor borclarının artması (azalması)  10 -2065 -22723
Sair qısamüddətli öhdəliklərin artması (azalması) 6974

Ödənilmiş (qaytarılmış) mənfəət vergisi -5581 0
Ödənilmiş faizlər

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti 52080 44222
Torpaq, tikili və avadanlıqların, qeyri-maddi aktivlərin və digər  uzunmüddətli aktivlərin satışından əldə olunan pul

vəsaitlərinin daxilolmaları 4 -18557 -7175

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti 4 0 -7175
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlər ilə əlaqədar  pul vəsaitlərinin  fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları 8 0 -17138

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti 8 0.00 -17138
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması) 33505 19909

bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği 7 20483 574
bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı 7 53988 20483

Qeyd: Pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinin istifadəsini tələb etməyən investisiya və  maliyyələşdirmə üzrə əməliyyatlar pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlara daxil edilmir.
Belə əməliyyatlar digər maliyyə hesabatlarında investisiya fəaliyyəti və maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyət haqqında bütün münasib informasiyanın təqdim edilməsini təmin edən şəkildə
açıqlanmalıdır.
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Respublikanın şəhər və rayonlarında yerləşən qeyri-yaşayış sahələrinin (obyektlərin) müsabiqə vasitəsilə icarəyə verilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİDÖVLƏTKOMİTƏSİNİN ELANI

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

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

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

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

(19.04.2019-cu il tarixinə)

2. Sifarişçilər qarşısında qoyulan şərt və tələblər
2.1. İcarəyə verilən obyektin məxsus olduğu müəssisənin

spesifik fəaliyyət profilinə uyğun olaraq təyinatı üzrə istifadə
edilməsini təmin etmək.

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

2.3. Birgə istifadə olunan kommunikasiya xətlərinə xələl
gətirilməməsi.

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

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

3. Sifarişçilərtərəfindəntəqdimolunmalısənədlər
3.1. Müsabiqədəiştiraketməküçünərizə (açıq zərfdə).

3.2. Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin (VÖEN 2000015631) Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Bankının Əməliyyat idarəsindəki AZ53 NABZ 0136 0150
0000 0000 3944 saylı hesabına (kod 501004, müxbir hesabı AZ74
NABZ 0145 1700 0000 0000 1944, VÖEN 9900071001, S.W.I.F.T.
bik: NABZAZ2C) hesabına müsabiqədə iştirak etməyə hüquq
verən, obyektin aylıq start icarə haqqı məbləğinin 10 faizi həcmində
hesablanan behin köçürülməsinitəsdiqedənqəbz. (Müsabiqənin
qalibi tərəfindən köçürülmüş behin məbləği ilkin dövr üçün
ödənilməli olan icarə haqqı məbləğinə daxil edilir, müsabiqənin
digər iştirakçıları tərəfindən köçürülmüş beh müsabiqənin başa
çatdığı gündən 10 (on) təqvim günü ərzində onlara qaytarılır) 

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

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

təqdim edilir:
- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin müvafiq qaydada təsdiq edilmiş

surəti;
- sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında məlumat (əgər sahibkarlıq

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

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

3.5 Aşağıdakısənədlərsifarişçilər (hüquqivəfizikişəxslər)
tərəfindənikinciayrıcabağlı zərfdə(zərfin bağlı tərəfi sifarişçi
tərəfindən imzalanır və (və ya) möhürlənir)təqdimedilir:

- dövlətbüdcəsinəödəniləcəkicarə haqqınadair müsabiqə təklifi.
Qeyd edilən sənədlər tələb olunan formada təqdim edil mə dik də

və ya bir hissəsi təqdim edilmədikdə, sifariş vermiş şəxsin
nümayəndəsinin səlahiyyəti qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada təsdiq edilmədikdə, həmçinin müəyyən edilmiş müd dət də
beh köçürülmədikdə və ya tam şəkildə köçürülmədikdə sifa rişçi
müsabiqəyə buraxılmır və behin sifarişçiyə qaytarılması qa -
nunvericiliklə və “Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin mü sa biqə
əsasında icarəyə verilməsi Qaydaları” ilə müəyyən edil miş qaydada
həyata keçirilir. Sifariş və ona əlavə olunan sənəd lər müsabiqənin
keçirilməsi haqqında dərc olunmuş məlumatda göstərilən müddət
başa çatdıqdan sonra qəbul edilmir. 

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

olunduğu tarixdən 20 (iyirmi) gün müddətində icarə müqaviləsinin
imzalanmasını.

4.1.2. İcarə müqaviləsində göstərilən müddətdə və məbləğdə
icarə haqqının dövlətbüdcəsinəköçürülməsini.

4.1.3. Müqavilə ilə müəyyən edilmiş digər şərt və öhdəliklərin
yerinə yetirilməsini.

5. Müsabiqədə iştirakla bağlı əlavə məlumat almaq qaydası 
Sifarişçilər, müsabiqə haqqında əlavə məlumat əldə etmək,

müsabiqəyə çıxarılan obyektlə tanış olmaq, sifariş (ərizə)
vətəkliflərininverilməsi üçün 20.05.2019-cu il tarixinədək işgünləri
saat 900-dan 1800-dək aşağıdakı ünvana müraciət edə bilərlər: 

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, Musəvi küçəsi
8ünvanında yerləşən obyekt üzrə Bakı şəhəri, Xətai rayonu,
Y.Səfərovküçəsi 50, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin binası,
tel.: 490-24-08 (əlavə-146).

Bu ünvanda müsabiqə Komissiyası tərəfindən müsabiqə
təkliflərinin qiymətləndirilməsi 21.05.2019-cu  il tarixində, saat
0900-dan başlayacaqdır.

Yardımlı şəhəri, Fındıqlı Qışlaq kəndi ünvanında yerləşən
obyekt üzrə - Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti 151, Əmlak
MəsələləriDövlətKomitəsinin Cəlilabad ərazi şöbəsi, tel.: (2524) 5-
50-29, 5-50-03.

Bu ünvanda müsabiqə Komissiyası tərəfindən müsabiqə
təkliflərinin qiymətləndirilməsi 21.05.2019-cu  il tarixində, saat
1500-dabaşlayacaqdır.

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

Bu ünvanda müsabiqə Komissiyası tərəfindən müsabiqə
təkliflərinin qiymətləndirilməsi 22.05.2019-cu  il tarixində, saat
1200-danbaşlayacaqdır.

Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev Meydanı ünvanında
yerləşən obyekt üzrə Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev adına meydan, Gəncə
Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası, Əmlak MəsələləriDövlətKomitəsinin
Gəncə ərazi şöbəsi, tel.: (2220)256-11-68.

Bu ünvanda müsabiqə Komissiyası tərəfindən müsabiqə
təkliflərinin qiymətləndirilməsi 21.05.2019-cu  il tarixində, saat
1700-dabaşlayacaqdır.

№ Ünvan Sahə
kv.m. Balansaxlayıcısı Obyektin xarakteristi-

kası

Obyekti
nfəaliyy
ətnövü 

Obyektin
vəziyyəti

Aylıq start
icarə
haqqı

məbləği
(manat)

Ödənilə -
cək behin
məbləği
(manat)

1

Bakı şəhəri,
Qaradağ rayonu,

Lökbatan qəsəbəsi,
Musəvi küçəsi 8

28,8
Qaradağ rayonu Mənzil
Kommunal Təsərrüfatı

Birliyi

2 mərtəbəli binanın
birinci mərtəbəsinin

bir hissəsi
ofis istifadəyə

tam yararlı 34,56 3,46 

2
Yardımlı rayonu,
Fındıqlı Qışlaq

kəndi
28,4

Yardımlı Rayon İcra
Hakimiyyəti Başçısının

Peştəsər kənd İnzibati Ərazi
Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi

1 mərtəbəli tikili kom-
mersiya

istifadəyə
yararlı 12,78 1,28 

3
Zərdab şəhəri,

R.Kərimov küçəsi,
44

22 Zərdab şəhər Mənzil
İstismar   Sahəsi

3 mərtəbəli binanın
ikinci mərtəbəsi

kom-
mersiya

istifadəyə
tam yararlı 13,20 1,32

4

Gəncə şəhəri,
Nizami rayonu,
Heydər Əliyev

Meydanı

32,8
Gəncə Şəhər İcra

Hakimiyyəti, İnzibati Bina
İdarəsi

5 mərtəbəli binanın
dördüncü

mərtəbəsinin bir
hissəsi

ofis istifadəyə
tam yararlı 39,36 3,94

“Cəlilabad Broyler” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
səhmdarlarının nəzərinə!

05 iyun 2019-cu il tarıxdə saat 11.00 –da “Cəlilabad
Broyler” Açıq   Səhmdar  Cəmiyyətinin növbəti ümumi
yığıncağı keçiriləcəkdir.

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur: 
1. Səhmdar Cəmiyyətinin 2018-ci ilin yekunlarına dair
maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin illik hesabatının
müzakirəsi və balansın təsdiqi;
2. Səhmdar cəmiyyətinin maliyyə vəziyyətinin
sağlamlaşdırılması məqsədilə bank kreditinin götürülməsi
məsələsinin müzakirəsi.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini
təsdiq edən sənədlə iştirakı vacibdir.

Ünvan: Cəlilabad şəhəri,Qurtuluş küçəsi, 2
Telefon: (050) 250-57-72

“Cəlilabad Broyler” ASC-nin idarəetmə orqanları

16 aprel 2019-cu il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış dövlət nəfinə müsadirə edilmiş əmlakların siyahısı
Sıra sayı Əmlakın adı Əmlakın yerləşdiyi ünvan Ölçü vahidi Miqdarı Əmlakın start  qiyməti                    Əmlakın satış qiyməti                    

Nəsimi rayonu

1 Mənzil Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, A.Məhərrəmov küçəsi 44A ədəd 1 24000 24000

manatla

21 may 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla) 

1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası Nissan Maxima 2007 8000 800 

2. Biləsuvar rayon İcra Hakimiyyəti KİA Sportage 2004 3000 300

3. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı QAZ-3309 2011 8000 800

Qeyd:  1-ci sətirdə  Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki
Komissiyasının balansında olan  nəqliyyat  nəqliyyat vasitəsi  2-
ci dəfə  təkrar hərraca çıxarılır.

2-ci sətirdə  Biləsuvar rayon İcra Hakimiyyətinin balansında
olan  nəqliyyat  nəqliyyat vasitəsi  2-ci dəfə  təkrar hərraca çıxarılır.

3-cü sətirdə  Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi
Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan

Avtomobil Təsərrüfatının balansında olan  nəqliyyat  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 priva-
tization.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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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat                                                                                                                                                                                                                                                                    
Torpaq müsabiqə və hərracları may ayının 23-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.                                                                                                                                                                  

(Ərizələr  22 aprel 2019-cu il - 22 may 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

Sıra
№ si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra
hakimiyyəti, bələdiyyə)

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

Müsabiqə və ya hərraca
çıxarılan torpaq sahəsi və

satıcı ilə bağlanacaq
müqavilənin layihəsi ilə tanış
olma tarixi, vaxtı və ünvanı

Sahəsi
(kv.m və ya
ha.), satılır

və ya
icarəyə
verilir

Satışda-
normativ

qiymət, icarədə
icarə haqqının

aşağı həddi
(manatla)

Hərracda ilkin
qiymət, hərrac
addımı və ya

müsabiqədə qiymət,
icarədə icarə haqqı

(manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə

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 
23 may 2019-cu il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 540,00 1956,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014785

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 540,00 1956,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014783

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
590 kv.m

Satılır 531,00 1923,40 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014786

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
590 kv.m

Satılır 531,00 1923,40 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014743

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
593 kv.m

Satılır 533,70 1933,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014781

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
594 kv.m

Satılır 534,60 1936,40 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014779

7 Abşeron rayonu Fatmayı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

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

Abşeron ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 360,00 1304,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014701

8 Abşeron rayonu Fatmayı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

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

Abşeron ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 540,00 1956,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014290

9 Abşeron rayonu Fatmayı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

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

Abşeron ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 540,00 1956,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014289

10 Abşeron rayonu
Məmmədli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

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

Abşeron ərazi şöbəsi
152 kv.m

Satılır 136,80 737,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014611

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
100 kv.m

Satılır 90,00 485,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014612

12 Göygöl rayonu Toğanalı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev mey-

danı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
23 may 2019-cu il tarixinədək

Gəncə ərazi şöbəsi
10,87 ha

İcarə 49,57 1174,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 508012000772

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
23 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
100 kv.m

Satılır 8,30 255,00 26,00 Sahibkarlıq V qrup Şərti yararsız 909012000917

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
23 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
150 kv.m

Satılır 12,50 300,00 Sahibkarlıq V qrup Şərti yararsız 909012000933

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

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
23 may 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 97,60 1000,00 Həyətyanı IV qrup əkin 408012001122

16 Zərdab rayonu Zərdab
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
23 may 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 1 ha İcarə 7,80 60,50 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 905012000533

17 Zərdab rayonu Zərdab
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
23 may 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 8 ha İcarə 8,06 464,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup örüş 905012000523

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

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
23 may 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi
52 kv.m
Satılır 26,52 585,00 Sahibkarlıq I zona, şəhər 904012000929

19 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
23 may 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
309 kv.m

Satılır 296,64 630,30 Həyətyanı I zona 501012001533

20 Qazax rayonu Ağ köy nək-
Qarapapaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
23 may 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 4,5 ha İcarə 35,80 243,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

II qrup, bonitet balı 65,
əkin 501012001515

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

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
23 may 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
180 kv.m

Satılır 7,79 1080,00 Sahibkarlıq Şərti yararsız 505012000809

22 Xaçmaz rayonu Qobuqıraq
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
23 may 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
80 kv.m
Satılır 8,04 240,00 24,00 Sahibkarlıq Sair torpaqlar, şərti

yararsız 302012003075

23 Xaçmaz rayonu Qobuqıraq
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
23 may 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 30,15 900,00 90,00 Sahibkarlıq Sair torpaqlar, şərti
yararsız 302012003076

24 Beyləqan rayonu İkinci
Şahsevən Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
23 may 2019-cu il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi
4,95 ha
İcarə 11,29 297,00 Heyvandarlıq III qrup örüş 607012000845

25 Beyləqan rayonu Milabad
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
23 may 2019-cu il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi
32 kv.m
Satılır 3,38 320,00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 607012000898

26 Masallı rayonu Türkoba
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev

prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 
23 may 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi
50 kv.m
Satılır 5,23 200,00 Sahibkarlıq Şərti yararsız 805012000985

27 Masallı rayonu Türkoba
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev

prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 
23 may 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi
85 kv.m
Satılır 8,90 340,00 Sahibkarlıq Şərti yararsız 805012000986

28 Yardımlı rayonu Pirembel
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev

prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 
23 may 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi
700 kv.m

Satılır 35,40 750,00 Həyətyanı I qrup, bonitet balı
100, əkin 804012000195

29 Yardımlı rayonu Pirembel
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev

prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 
23 may 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi
700 kv.m

Satılır 35,40 750,00 Həyətyanı I qrup, bonitet balı
100, əkin 804012000196

30 Şəki rayonu Baş Layısqı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
23 may 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
6000 kv.m

İcarə 10,80 35,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 404012004628

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

9A Tel: (024) 244 26 10
23 may 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 32 ha İcarə 192,00 1760,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 402012001827

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

9A Tel: (024) 244 26 10
23 may 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 1,1 ha İcarə 1,98 60,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 402012002328

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

9A Tel: (024) 244 26 10
23 may 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
7500 kv.m

İcarə 4,50 102,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 402012002285

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

9A Tel: (024) 244 26 10
23 may 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
1,31 ha
İcarə 7,86 178,16 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı III qrup əkin 402012002284

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

9A Tel: (024) 244 26 10
23 may 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
23 kv.m
Satılır 5,00 404,11 Sahibkarlıq Şərti yararsız 401012001094

36 Qax rayonu Qax
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
23 may 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
100 kv.m

Satılır 30,00 353,00 15,00 Həyətyanı II zona 403012001652

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

9A Tel: (024) 244 26 10
23 may 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
344 kv.m

Satılır 103,20 1214,32 Həyətyanı II zona 403012001685

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

9A Tel: (024) 244 26 10
23 may 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
1359 kv.m

İcarə 1,46 6,86 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup çoxillik əkmə 403012001499-

04301 

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

9A Tel: (024) 244 26 10
23 may 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 337,59 1025,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001670

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

9A Tel: (024) 244 26 10
23 may 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 405,10 2532,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001614

41 Oğuz rayonu Padar
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
23 may 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 1,5 ha İcarə 20,70 150,00 15,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 405012002000

42 Oğuz rayonu Padar
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
23 may 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
9657 kv.m

İcarə 13,33 96,57 10,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 405012002001

43 İsmayıllı rayonu Talıstan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
23 may 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
1,26 ha
İcarə 1,00 35,28 4,00 Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq) örüş 407012001306
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