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Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin rəhbərliyi Şabran,
Xızı və Siyəzən rayonlarında

“AZPOS-Real Time GNSS xidməti:
dəqiqlik, fasiləsizlik və 
etibarlılıq” mövzusunda 
İctimai Təqdimat keçirilib

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları avqust
ayının 08-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.

Prezident İlham Əliyev Bakının Pirallahı rayonunda məcburi
köçkünlər üçün salınan yeni yaşayış kompleksinin açılışında iştirak edib 

Pirallahı rayonunda 306 məcburi köçkün ailəsi üçün salı-
nan yeni yaşayış kompleksi istifadəyə verilib.Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak ediblər. 

Görülən işlərlə bağlı məlumat verildi. Bildirildi ki,
Pirallahı rayonunda yataqxanalarda və digər inzibati
binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 306 məcburi köçkün
ailəsi üçün çoxmərtəbəli binalardan ibarət yeni yaşayış
məhəlləsi dövlətimizin başçısının 2011-ci ildə imzaladığı
sərəncama əsasən yaradılıb. Sifarişçisi Məcburi Köçkünlərin

Sosial İnkişaf Fondu, podratçısı isə “Kristal Abşeron” MTK
olan yeni yaşayış məhəlləsinin ötən il başlanan tikinti işləri
yüksək keyfiyyətlə başa çatdırılıb. Layihə üzrə
doqquzmərtəbəli 3 bina tikilib ki, bunlardan ikisi 72, biri isə
162 mənzillidir. Yaşayış kompleksinə məktəb də daxildir və
burada digər zəruri infrastruktur obyektləri tikilib, ərazidə
geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülüb. Kompleks
salınarkən elektrik, su, qaz, istilik təchizatı və suvarma
sisteminin, rabitə və televiziya şəbəkəsinin qurulmasına
xüsusi diqqət göstərilib. Bu, ölkə üzrə məcburi köçkünlər
üçün salınan sayca 104-cü müasir yaşayış kompleksdir.

Mənzillərdə yaradılan şəraitlə tanış olan Prezident İlham
Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya məlumat
verildi ki, təmirli mənzillərdən 37-si birotaqlı, 107-si
ikiotaqlı, 126-sı üçotaqlı, 36-sı isə dördotaqlıdır. Mənzillərin
ümumi sahəsi 24 min kvadratmetrdir. Yeni yaşayış
kompleksində hazırda Pirallahı rayonundakı yataqxanalarda
və digər inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış məcburi
köçkün ailələri mənzillə təmin olunacaqlar.

Bu istiqamətdə atılan mühüm addımlardan danışarkən
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə
altında həyata keçirilən tədbirləri də vurğulamaq lazımdır.
Artıq Qaradağ rayonunda 1026 məcburi köçkün ailəsi üçün
yaşayış kompleksi inşa edilib. Abşeron rayonunun Masazır,
Mehdiabad, həmçinin Sabunçu rayonunun Ramana
qəsəbələrində 470 mənzil məcburi köçkünlərə təqdim edilib.
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən alınan 465 mənzilə Binəqədi
rayonu, 9-cu mikrorayon ərazisindəki Təcili Tibbi Yardım
Stansiyasının yarımçıq binasından məcburi köçkün ailələri
köçürülüb. Sumqayıtdakı 1005 məcburi köçkün ailəsi üçün
inşa olunmuş yaşayış binalarının da açılışı olub. Qeyd edək
ki, 2007-ci ildə sonuncu çadır düşərgəsinin ləğv edilməsi ilə
başlanan proses nəticəsində qaçqın və məcburi köçkünlər
üçün indiyədək 3,5 milyon kvadratmetr yaşayış sahəsi olan
müasir qəsəbələr və çoxmərtəbəli binalardan ibarət yaşayış
kompleksləri salınıb. 2018-ci ilin sonunadək 58 min 223 ailə
və ya 300 minə yaxın qaçqın və məcburi köçkünün mənzil
şəraiti yaxşılaşdırılıb. Təkcə ötən il 5923 məcburi köçkün
ailəsi yeni mənzillərə köçürülüb. 2019-cu ilin birinci rübündə
isə 2.227 məcburi köçkün ailəsi yeni mənzillərlə təmin olu-
nub.

Sonra Laçın rayonu Bozlu tam orta məktəbindəki şəraitlə
tanış olan Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyevaya məlumat verildi ki, bu təhsil ocağı 220 şagird
yerlikdir. Yüksək şəraiti ilə seçilən, müasir təlim avadanlıqları
ilə diqqət çəkən məktəbdə təlim-tədris üçün hər cür şərait
yaradılıb. Məktəbin kompüter otağında şagirdlər informasiya
texnologiyalarının sirlərinə yiyələnəcəklər.

Prezident İlham Əliyevin təhsilin inkişafına göstərdiyi
diqqət və qayğı təsdiqləyir ki, bu sahə dövlət siyasətinin
mühüm prinsipləri sırasına daxil edilib. Bu proses təkcə
paytaxtla məhdudlaşmır, bölgələri də əhatə edir, doğma
yurdlarından didərgin düşən soydaşlarımızın təhsilinin
yüksək səviyyədə qurulmasına xidmət göstərir.

Məktəbin idman zalı da zəruri avadanlıqla təchiz edilib və
burada şagirdlərin bədən tərbiyəsi ilə məşğul olmaları üçün
hər cür imkan var.

Sonra dövlətimizin başçısı və birinci xanım məcburi
köçkünlərlə görüşdülər.

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi Şabran, Xızı və Siyəzən rayonlarında vətəndaş müraciətlərini dinləyib

“AZPOS-Real Time GNSS xidməti: dəqiqlik, fasiləsizlik və etibarlılıq” mövzusunda İctimai Təqdimat keçirilib

Dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara layiqli
formada göstərilməsi, hər bir müraciətə həssaslıqla
yanaşılması istiqamətində ölkə Prezidenti cənab
İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun
olaraq Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri
Kərəm Həsənov 29 iyun tarixində Şabran şə hə rin -
də vətəndaş qəbulu keçirib. Vətəndaşların qəbulu
cəd vəlinə uyğun olaraq elə həmin gün sədr mü -
avin ləri Rafiq Cəlilov Xızı rayonunda, Rüstəm
Şah bazov isə Siyəzən rayonunda vətəndaş mü ra ci -
ət lə rini dinləyib.

Müraciət və təkliflərlə yerindəcə tanış olmaq,
mü vafiq problemləri operativ formada həll etmək,
o cümlədən vətəndaş məmnunluğunu təmin etmək
bu dəfəki qəbulda da ön planda olub. Fərdi qaydada
din lənilən vətəndaş müraciətləri əsasən, daşınmaz
əm lakın dövlət qeydiyyatına alınması, torpaqların
tə yinatının dəyişdirilməsi, dövlət əmlakının özəl -
ləş dirilməsi ilə bağlı olub. Eyni zamanda tor paq -
ların texniki parametrlərinin və koordinatlarının
müəyyənləşdirilməsi, kadastr uçotuna alınması,
ün van məsələləri və komitənin digər fəaliyyət isti -
qa mətləri üzrə vətəndaş müraciətləri dinlənilib.

Komitənin struktur bölmə rəhbərlərinin də iş -
tirak etdiyi qəbulda bir sıra müraciətlər elə ye rin də -
cə müsbət həllini tapıb. Bəzi müraciətlər komitənin
sə lahiyyətlərinə aid olmadığı üçün qeydə alınıb və
mü vafiq qurumlara göndərilməsi barədə və tən daş -
la ra məlumat verilib. 

Qəbul zamanı komitə sədri bildirib ki, tor paq la -
rın yalnız qanunvericiliyə uyğun istifadəsi təmin
edil məlidir. Yaşayış məntəqələri təyinatlı torpaqlar
üzə rində fərdi yaşayış evləri tikilə bilər. Kənd tə -
sər rüfatı təyinatlı torpaqlar isə yalnız kateqoriyaya
uyğun məqsədlər üçün istifadə edilə bilər.

Komitə sədri qeyd etdi ki, vətəndaşların rahat
və operativ formada istifadəsi üçün Əmlak Mə sə -
lə lə ri Dövlət Komitəsi tərəfindən göstərilən bütün
xid mətlər Əmlak Xidmətləri Məkanında icra olu -
nur. Bu il ərzində xidmət məkanına 98 minə yaxın
və təndaş müraciət edib, müxtəlif istiqamətlər üzrə
128 minə yaxın xidmət göstərilib. Komitə sədri qə -
bul zamanı xidmət məkanının tezliklə Gəncə və
Xaç mazda da açılacağınıbildirdi.

Müraciətləri dinlədikdən sonra komitə sədri
struk tur bölmələrin iştirakı ilə iclas keçirmişdir. İc -
las da Kərəm Həsənov daşınmaz əmlak ida rə çi li yi -
nin daha da təkmilləşdirilməsi, göstərilən xid mət -
lər də məmnunluğun yüksəldilməsi, fəaliyyətin və -
tən daş yönümlü olması ilə bağlı tapşırıq və töv si -
yə lər vermişdir.

Sədr müavinlərinin qəbuluna yazılan və tən daş -
la rın da müraciətləri dinlənilib, onların qa nun ve ri -
ci lik əsasında operativ həlli istiqamətində müvafiq
tap şırıqlar verilib.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin rəh bər li -
yi tərəfindən regional vətəndaş qəbulları qarşıdakı
ay larda da davam etdiriləcək. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi iyulun 2-də
“AZPOS-Real Time GNSS xidməti: dəqiqlik, fa si -
lə siz lik və etibarlılıq” mövzusunda İctimai Təq di -
mat keçirib. Tədbirdə kənd təsərrüfatı, neft sə na ye -
si, nəqliyyatın intellektual idarə edilməsi, o cüm lə -
dən geodeziya və digər sahələrdə fəaliyyət gös tə -
rən dövlət qurumlarının, şirkətlərin nümayəndələri
iş tirak ediblər.

Məqsəd AzPOS sistemi haqqında ümumi an la -
yış, göstərdiyi xidmət növləri, onların üstünlükləri,
o cümlədən tətbiq sahələri, xidmətin faydaları haq -
qın da məlumat verməkdir. Eyni zamanda sis tem -
dən istifadə edənlərin sayını artırmaq da əsas və zi -
fə lərdəndir. 

Tədbirdə çıxış edən Əmlak Məsələləri Dövlət
Ko mitəsinin Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Təd -
qi qat Mərkəzinin direktoru Fərid Cəfərov qeyd
edib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham
Əliyevin 2015-ci il 14 sentyabr tarixli Fərmanına
əsasən AZPOS sisteminin məlumatlarından isti fa -
də edilir. Hazırda Azərbaycanda ən müasir tex no -
lo gi yalar əsasında fasiləsiz fəaliyyət göstərən 37
stansiya mövcuddur. AzPOS xidmətlərinin300-ə
yaxın istifadəçisi var. Azərbaycan Respublikasının
ərazisində real vaxtda üfüqi səviyyədə ± 2 sm və
şaquli səviyyədə ± 4 sm dəqiqliklə mövqeyi gös -
tər mə yə imkan verən sistem vasitəsilə çöl-ölçmə
iş lə ri aparmaq istəyən şirkətlərə, avtomobil və ya

də mir yolları, su və kanalizasiya, neft kəmərlərinin
çə kilişi ilə məşğul olan qurumlara kadastr xid mət -
lə ri göstərilir.Həmçinin faydalı qazıntıların çı xa rıl -
ma sı zamanı dağ-mədən sənayesinin daimi mü şa -
hi də lərində, xətti obyektlərin, bəndlərin və su an -
bar la rının, eləcə də seysmik dəyişikliklərə məruz
qa lan ərazilərin hərəkətinin monitorinqlərində də
sis temdən istifadə edilir. 

AZPOS Azərbaycan Respublikası ərazisində
ka dastr-ölçü işlərində tətbiq olunan yüksək də qiq li -
yə malik qəbuledicilərin köməyi ilə koordinatları
mü əyyən edən informasiya sistemidir. Bu stan si ya -
lar Azərbaycan Respublikası ilə Dünya Bankının
bir gə həyata keçirdiyi “Daşınmaz Əmlakın Qey diy -

yatı Layihəsi” çərçivəsində quraşdırılıb. AZPOS
şəbəkəsi məlumatları real vaxt rejimində Dif -
ferensial Qlobal Naviqasiya Peyk sistemi vasi tə si
ilə emal etdikdən sonra elektron formada ötü rür.

AZPOS ilə mükəmməl geoməkan istinad sis te -
mi nə çıxış, yüksək məhsuldarlıq əldə edilir, real
za man ərzində ərazinin koordinatları müəyyən olu -
nur, o cümlədən ayrıca baza stansiyası, avadanlıq
xərcləri tələb olunmur, ümumi sistemdə işləmə
imkanları artırılır. Bu stansiyaların qurulması sa yə -
sin də istənilən ərazinin koordinatlarını daha rahat,
həm də çox qısa vaxt ərzində əldə etmək olur. Üs -
tə lik əvvəllər bu proses üçün bir neçə işçi qüvvəsi
tə ləb olunurdusa, indi bir mühəndis AZPOS sis te -
mindən istifadə etməklə və düyməni basmaqla əra -
zinin koordinatlarını verə bilir.

Daha sonra ölkəmizdə fasiləsiz fəaliyyət gös tə rən
istinad stansiyalari şəbəkəsinin işləmə me xa niz -
mindən, üstünlüklərindən, verdiyi imkanlardan bəhs
edən ictimai təqdimat olub. Bildirilib ki, sis tem
geodeziya xəritələrinin hazırlanması üçün ba za rolu-
nu oynayır.AZPOS daimi olaraq Ame ri ka nın GPS və
Rusiyanın GLONASS peyk siq nal la rı nı qəbul edir. 

Daimi fəaliyyət göstərən geodeziya istinad şə -
bə kəsinin yaradılması və ortofotoxəritələrin ha zır -
lan ması məhz AZPOS şəbəkəsinin texniki im kan -
la rı na əsaslanır. Həmçinin, sistem əmlak qey diy ya -

tı və dövlət əmlakının idarəetmə sistemləri üçün
xə ritə və kadastr məlumatlarının bazası rolunu oy -
na yır. Bütün sahələr üzrə cari və perspektiv mərz -
çək mə işlərinin yerinə yetirilməsində istifadə edi -
lir. Məhz bu sistemin yaradılması sayəsində yeni
peyk və aerofototəsvirlər vasitəsilə rəqəmli or to fo -
to xə ritələrin tam dəsti hazırlanır, torpaq sahələrinin
xə ri tələri tərtib edilir. 

Sistemin digər üstünlüyü yeni ortofotoxəritələr
vasitəsilə kadastr məlumatlarının düzgünlüyünü
yox lamaq imkanı yaratmasıdır.AzPOS sistemi
möv cud kadastr məlumatlarını, o cümlədən keçmiş
dövr lərdə qeydiyyata alınmış torpaq sahələrinin öl -
çü lə rini, konfiqurasiyalarını, hüquqi sənədlərdə
(döv lət aktları və şəhadətnamələr) əks olunmuş
tex niki göstəriciləri faktiki vəziyyətlə müqayisədə
yox lamaq imkanı verir.

Təqdimatın ardınca AzPOS xidmətlərini əks
etdirən reklam çarxı izlənilib. 

Sonda tədbir iştirakçılarının sualları cavab lan -
dı rıl ıb. Qeyd edilməlidir ki, AzPOS sisteminə qo -
şul maq istəyən hüquqi və fiziki şəxslər rəsmi şəkil -
də Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Kadastr
və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzinə mü ra -
ci ət etdikdən sonra, sənədləşmə prosesi başa çatan
ki mi, qısa vaxt ərzində  istifadəçi adı və şifrə ilə tə -
min edilirlər.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin təşkil
etdiyi  hərraclarda sadə iştirak imkanları ilə
internetin olduğu məkandan özəlləşdirməyə qoşul -
maq mümkündür. Seçdiyi əmlakı elektron sifariş
verməklə yanaşı, hər kəshərracdaonlayn formada
iştirakedə bilər. Bu fürsətlər özəlləşdirmədə rahat
iştirakı və şəffaf mühiti təmin edir. 

İyulun 2-si Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

tərəfindən dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi
üzrə növbəti hərrac keçirildi. Budəfəki hərracda
özəl ləşdirilən əmlaklar arasında kiçik dövlət mü əs -
si sələri, qeyri-yaşayış sahəsi və nəqliyyat vasitələri
var. Sahəsi 184.6 kv.m olan dövlət əmlakı Abşeron
ra yonu, Hökməli qəsəbəsində yerləşir. Xidmət, ti -
ca rət və digər istiqamətlər üzrə fəaliyyət imkanları
olan dövlət obyekti 231.8 kv.m-lik torpaq sahəsi ilə

birgə özəlləşdirildi. Biləsuvar rayonunun Aşağı
Cü rəli kəndindəki qeyri-yaşayış binasının isə sa hə -
si 111.5kv.m-dir. Bu dövlət əmlakı üzrə hərracda
iş tirak edən şəxs onu 301 kv.m-lik torpaq sahəsi ilə
bir gə özəlləşdirdi.

Qeyri-yaşayış sahəsi üzrə keçirilən hərracda
və təndaş  Mingəçevir şəhəri, 20 Yanvar kü çə sin -
də ki dövlət əmlakınıözəlləşdirdi. Xidmət və ya

ofis ob yekti kimi istifadə imkanları olanbu qeyri-
ya şayış sahəsinin ümumi faydalı sahəsi 33.6kv.m-
dir. 

Avtomobil almaq istəyənlər də seçimlərini döv -
lət əmlakları üzrə edərək hərracda iştirak etdilər.
ÖzəlləşdirilənBMW, QAZ, Fiat markalarından olan
avtomobillərin buraxılış tarixləri 2005-2008-dir.   

Qeyd edək ki, Əmlak Məsələləri Dövlət

Komitəsi tərəfindən növbəti hərrac iyulun 9-u
keçiriləcək.Bu hərraca 77 dövlət əmlakı çıxarılıb.
İştirak etmək istəyənlər 22 səhmdarcəmiyyəti, 46
kiçik dövlət müəssisə və obyekti, 9 qeyri-yaşayış
sahəsi üzrə seçim edə bilər. Hərrac prosesinə qo -
şul  maq üçün komitənin rəsmi saytına
(emdk.gov.az) və Özəlləşdirmə portalına
(privatization.az) daxil olmaq kifayətdir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
keçirilən açıq hərraclar dövlət əmlaklarının
özəlləşdirilməsi, investisiyaların cəlb olunması və
qeyri-neft sektorunun inkişafı baxımından
əhəmiyyətlidir. Fərqli kateqoriya, iqtisadi sahə
üzrə investisiya imkanlarına malik dövlət
əmlaklarının hərraca çıxarılması hər bir potensial
investor üçün yeni biznes imkanları yaradır.
İnnovativ hərrac xidmətləri ölkə ilə yanaşı,

dünyanın istənilən yerindən özəlləşmə prosesinə
qoşulmağı mümkün edir. 

Dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi üzrə
növbəti hərraclardan biri 30 iyul tarixində
keçiriləcək. Bu dəfə hərraca çıxarılan səhmdar
cəmiyyətləri Bakı, Sumqayıt, Kürdəmir, Beyləqan
kimi şəhər və rayonlarda yerləşir.  İnvestorlar“
Bərdə Kərpic”, “Azinterservis”, “Şəmkir
Nəqliyyat Ekspedisiya” kimi dövlət əmlaklarının

30% ilə 45% arasında olan səhm
paketlərininözəlləşməsində iştirak edə bilər.
Səhmdar cəmiyyətlərindən biri Oğuz rayonu,
Kərimli kəndində yerləşən “Oğuz Kəndkimya”-
dır. Aqrokimyəvi xidmət və təchizat üzrə fəaliyyət
göstərən müəssisənin ümumi torpaq sahəsi 24 min
kv.m, tikili sahəsi isə 2.6 min kv.m-dir. Səhmdar
cəmiyyətinin ərazisinə inzibati bina, təmir sexi,
anbarlar və digər tikililər daxildir. Özəlləşdirməyə

çıxarılmış hər bir səhmdar cəmiyyəti haqqında
ətraflı məlumat əldə etmək istəyənlərgöstərilən
linkə (http://www.privatization.az/index.php /az/
component/content/article?id=6176)daxilola bilər.

Qeyd edək ki, hərraca buraxılış tarixi 2004-
2009 olan nəqliyyat vasitələri də çıxarılıb. Nissan,
Renault, Hyundai və digər markalardan olan
avtomobillərin ilkin hərrac qiymətləri 3 min
manatla 8 min manat arasındadır.Özəlləşdirməyə

çıxarılan nəqliyyat vasitələri ilə tanış olmaq və
sifariş vermək istəyənlər müvafiq linkə (http://pri-
vatization.az/index.php/az/sas-s-hif/2016-05-24-
10-18-36/naezhliyyat-vasitaelaeri?layout=
edit&id=6174 ) daxil ola bilər. İştirak statusu qa -
zanmaq üçün Əmlak Məsələləri Dövlət Komi tə si -
nin elektron resursları üzərindən onlayn formada
si fa riş vermək və dövlət əmlakının hərrac qiy mə -
tinin 10%-i məbləğində behi ödəmək kifayətdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin «Dövlət əmlakının özəlləş di ril mə -
si nin sürətləndirilməsi və idarə edilmə sinin sə mə -
rə li liyinin artırılması ilə bağlı bəzi tədbirlər haq -
qın da» fərmanına və müvafiq tapşırıqlarına uyğun
ola raq ölkədə özəlləşdirilən müəssisələrin fə aliy -
yə ti yenidən qurulur, regionların inkişafını artıran
be lə müəssisələrin fəaliyyəti genişlənir, yeni iş yer -
ləri yaradılır. Bu baxımdan respublikanın müxtəlif
re gionlarında yerləşən müəssisələrin investisiya
mü sabiqəsi vasitəsi ilə özəlləşdirilməsidiqqət mər -
kə zindədir.

Özəlləşmə nəticəsində biznes mühitində daha
bir müəssisə fəaliyyətə başlıyacaq. Əmlak Mə sə lə -
lə ri Dövlət Komitəsi tərəfindən cari ilin 12 aprel ta -

ri xində “Azərbaycan Respublikasında dövlət əm la -
kı nın özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”na və
“İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qay da la -
rı” na uyğun olaraq“Varvara Balıq” ASC-nin özəl -
ləşməsi üzrə investisiya müsabiqəsi elan edilib.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün iki iddiaçı tərə -
fin dən ərizə və investisiya təklifləri təqdim olunub.
Tək liflərə baxıldıqdan sonra açıq səsvermə yolu
ilə“Az Varvara” Məhdud Məsuliyyətli Cə miy yə ti
“Varvara Balıq”ASC-ninsatışı üzrə investisiya mü -
sa biqəsinin qalibi elan edilib.

İddiaçılar qarşısında qoyulan şərtlərdən baş lı -
ca sı müəssisəyə investisiya qoyuluşuna dair tək lif -
lə rin verilməsi, iş yerlərinin bərpası və yeni iş yer -
lə rinin açılması, istehsal prosesinə müasir tex no lo -

gi yaların tətbiqidir. Həmçinin istehsal olunan məh -
su lun çeşidinin genişləndirilməsi, yerli xammaldan

isti fadə olunması, ekoloji tarazlığın qorunması əsas
vəzifələrdəndir. 

Qalib şirkət müəssisənin müasir texnologiyalar
əsasında yenidən qurulması üçün 12 milyon manat
investisiya yatıracaq. Həmçinin dövlət büdcəsinə 1
milyon 250 min manat məbləğində pul vəsaitinin
köçürülməsiniüzərinə götürüb.

Bu açıq səhmdar cəmiyyətinin yenidən qu rul -
ma sı bəzi nəsli kəsilməkdə olan balıqların ço xal ma -
sı na şərait yaradacaq. Bölgə, nərə, uzunburun kimi
az sayda olan balıqların yetişdirilməsi plan laş dırılır. 

Müəssisənin fəaliyyəti yeyinti sənayesinin in ki -
şa fı na xidmət göstərməklə yanaşı, əhalinin balığa
olan tələbatının ödənilməsinə də şərait yaradacaq.
Həmçinin gələcəkdə balıqdan hazırlanan məh sul la -

rın, konservləşdirilmiş malların istehsalı üçün la zım
olan xammal zavod tərəfindən təmin edilə bilər. 

Qalib şirkət investisiyaları müəssisədəki no hur -
ların tam yenidən qurulması və əlavə nohurların in -
şa sına, qapalı su çevrəsi əsasında fəaliyyət gös tə -
rən istehsal sahəsinin yaradılmasına, o cümlədən
ho vuzların yenidən qurulması və yeni hovuzların
qu raşdırılmasına sərf edəcək. Eyni zamanda vəsait
tə mir-tikinti işləri və inzibati binanın res truk ti za si -
ya sına, su təchizat sisteminin yeniləşdirilməsi, elə -
cə də ərazinin abadlaşdırılmasına xərclənəcək. 

Qeyd edilməlidir ki, müəssisəyə qoyulması
nəzərdə tutulan investisiyaların bir il ərzində
yatırılması, görüləcək işlər nəticəsində 150 yeni iş
yerinin yaradılmasıplanlaşdırılır.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Çağrı Mərkəzi və onlayn resursları vasitəsilə 16 mindən çox vətəndaş müraciəti cavablandırılıb

Hərracda kiçik dövlət müəssisələri, qeyri-yaşayış sahəsi və nəqliyyat vasitələri özəlləşdirildi

30 iyul hərracı: özəlləşdirməyə hansı dövlət əmlakları çıxarıldı?

Özəlləşmə nəticəsində balıqçılığın inkişafına töhfə verəcək daha bir müəssisə yenidən qurulur

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi göstərilən
xidmətlərdə şəffaflığı və yüksək keyfiyyəti təmin
etmək məqsədilə vətəndaşların təklif və
müraciətlərinə hər zaman diqqətlə yanaşır.
Fəaliyyət üzrə yaranan hər bir sualın çevik
cavablandırılması, müraciətlərin araşdırılması və
həlli ilə bağlı komitənin 193 saylıÇağrı Mərkəzi
və onlayn müraciət resursları fəaliyyət göstərir.

Cari ilin ilk 6 ayında komitənin məlumat-

sorğu resurslarına ümumilikdə 16 mindən çox
müraciət ünvanlanıb. Müraciətlərin 12 mindən
çoxu Çağrı Mərkəzi, 4 minə yaxını isə Komitənin
saytı və Özəlləşdirmə portalındakı məsləhət
pəncərələri, eləcə də sosial şəbəkələrdəki rəsmi
səhifələri vasitəsilə cavablandırılıb.

Müvafiq dövr ərzində Çağrı Mərkəzinə 11
min 700-ə yaxın sorğu tipli, 500-ə yaxın
araşdırılması tələb olunan müraciət daxil olub.

Sorğuların mövzuları əsasən, ərizə və məktubların
icrası, daşınmaz dövlət əmlaklarının özəl ləş di -
rilməsi, əmlakların dövlət qeydiyyatına alınması,
elektron xidmətlər və digər məsələlərlə bağlıdır.

Çağrı Mərkəzinə edilən müraciətlərin
regionlar üzrə statistikasına baxdıqda 9 min 800-ə
yaxın müraciət Bakı şəhərindən, 2 min 300-ə
yaxın müraciət isə regionlardan ünvanlanıb.
Bütün məlumat resursları ilə daxil olan hər bir

müraciət qanunvericiliyə uyğun formada  cavab -
lan dırılıb və ya həlli üçün struktur bölmələrə yön -
lən di rilib.

Qeyd edək ki, 193 Çağrı mərkəzi canlı və səsli
men yu rejimində olmaqla fasiləsiz fəaliyyət gös -
tə rir. Canlı rejim həftənin iş günləri saat 9.00-dan
18.00-dək, səsli menyu rejimi isə iş vaxtından
son ra, həftənin qeyri-iş günləri və bayram gün lə -
rin də fəaliyyət göstərir.
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02 iyul 2019-cu il tarixdə Mingəçevir şəhəri üzrə keçirilmiş hərracda  satılmış istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

02 iyul 2019-cu il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə  keçirilmiş hərraclarda satılmış kiçik dövlət müəssisələrinin (obyektlərin) siyahısı

№ 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

Mingəçevir şəhəri, 20
Yanvar küçəsi, 25

Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat
Birliyinin Mingəçevir şəhər Mənzil Təsərrüfatı və Abadlaşdırma İdarəsi

5 mərtəbəli binanın 1-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi 33.6 x 5500 5500 № 73

31.03.2017

Bakı şəhəri  üzrə  02 iyul  2019-cu il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları avqust ayının 08-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir. 

(Ərizələr 08 iyul 2019-cu il - 07 avqust 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi sa -

həsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor paq

sahəsi (kv.m)
İşçilə rin

sayı
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin

(satış) qiyməti (manat)
Hərracda yekun sa tış

qiyməti (manat)
Sərəncamın 

№-si və tarixi

1 30 saylı mağa-
za

Abşeron rayonu, Hökməli qəsəbəsi,
M.Əliyev küçəsi, 5A İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 184.6 231.8 x 13000 13000 №129

07.10.2016

2 Qeyri-yaşayış
binası

Biləsuvar rayonu, Aşağı Cürəli
kəndi

Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti, Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının
Aşağı Cürəli kənd İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 111.5 301.0 x 3500 3500 №06

11.01.2019

№ Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitələrinin marka-
sı

Buraxılış
ili

Hərraca çıxarılan ilkin
satış qiyməti (manat)

Hərracda yekun satış
qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi

1 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı BMW 320 2006 5200 5200 17/19  30.05.2019
2 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FIAT Doblo 2008 3700 3700 17/19  30.05.2019
3 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı BMW 320 2006 5200 5200 17/19  30.05.2019
4 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı BMW 320 2006 5200 5200 17/19  30.05.2019
5 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı QAZ-31105 2005 2000 2000 17/19  30.05.2019
6 Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi BMW 523 (yararsız vəziyyətdə) 2006 5000 5000 17/19  30.05.2019

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

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

Sumqayıt ərazi şöbəsi
328 kv.m

Satılır 1425.60 5245.00 Sahibkarlıq II zona 309012002823

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

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

Sumqayıt ərazi şöbəsi 1,3 ha İcarə 2808.00 14300.00 Sahibkarlıq II zona 309012003089

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

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

Sumqayıt ərazi şöbəsi
6000 kv.m

İcarə 1296.00 6600.00 Sahibkarlıq II zona 309012003091

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

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

Sumqayıt ərazi şöbəsi
7000 kv.m

Satılır 30240.00 101780.00 Sahibkarlıq II zona 309012003067

5 Abşeron rayonu Pirə kəş -
kül-Qobustan Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırda -

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

Abşeron ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 1080.00 1824.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014851

6 Abşeron rayonu Pirəkəş -
kül-Qobustan Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırda -

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

Abşeron ərazi şöbəsi
1139 kv.m

Satılır 1025.10 1731.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014850

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

meydanı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
08 avqust 2019-cu il tarixinədək

Gəncə ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 69.12 712.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 507012000652

8 Neftçala rayonu Xol
Qarabucaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
08 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 14,0 ha İcarə 55.40 462.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000748

9 Neftçala rayonu Xol
Qarabucaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
08 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 14,0 ha İcarə 55.40 462.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000749

10 Astara rayonu Ərçivan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri, Qala

Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 
08 avqust 2019-cu il tarixinədək

Lənkəran ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 180.60 2100.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 801012000752

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

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
08 avqust 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 4,65 ha İcarə 16.74 178.23 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 905012000536

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

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
08 avqust 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 2,05 ha İcarə 15.99 78.58 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 905012000551

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

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
08 avqust 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 5,0 ha İcarə 18.00 191.65 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 905012000549

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

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
08 avqust 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 5,0 ha İcarə 5.04 191.65 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı V qrup şərti yararsız 905012000537

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

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
08 avqust 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 10,0 ha İcarə 78.00 410.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 904012000950

16 Ağdam rayonu Quzanlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev

prospekti 357 Tel: (020) 205 27 77
08 avqust 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 235.80 795.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 609012000516

17 Ağdam rayonu Quzanlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev

prospekti 357 Tel: (020) 205 27 77
08 avqust 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 196.50 662.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 609012000512

18
Goranboy rayonu Goran boy

Bələdiyyəsi
(Qarasüleymanlı kəndi)

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

08 avqust 2019-cu il tarixinədək
Bərdə ərazi şöbəsi

600 kv.m
Satılır 52.86 636.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 509012001436

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

prospekti 357 Tel: (020) 205 27 77
08 avqust 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 204.00 424.00 Fərdi yaşayış evi I zona 509012001439

20 Tərtər rayonu Evoğlu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev

prospekti 357 Tel: (020) 205 27 77
08 avqust 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 235.80 1282.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 611012000308

21 Tərtər rayonu Ələsgərli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev

prospekti 357 Tel: (020) 205 27 77
08 avqust 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 196.50 1068.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 611012000329

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012002716

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 266.38 1800,00 180,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003250

24 Xaçmaz rayonu Hülövlü
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 266.38 1800,00 180,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003249

25 Xaçmaz rayonu Qalağan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 133.18 600,00 60,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003180

26 Quba rayonu Çiçi-Səbətlər
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
700 kv.m

Satılır 90.20 1470,00 147,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 303012002600

27 Quba rayonu Rustov
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 154.63 1500,00 150,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 303012002610

28 Quba rayonu Rustov
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 128.86 1250,00 125,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 303012002607

29 Quba rayonu Rustov
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 128.86 1250,00 125,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 303012002612

30 Quba rayonu Rustov
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 128.86 1250,00 125,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 303012002609

31 Quba rayonu Rustov
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 128.86 1250,00 125,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 303012002613

32 Qusar rayonu Kuzun
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 66.34 2640,00 264,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 301012077320

33 Şamaxı rayonu Hacıqədirli
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
08 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi
2,0237 ha

İcarə 12.15 40,48 4,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 410012000753

34 Şamaxı rayonu Hacıqədirli
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
08 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi
2,6163 ha

İcarə 15.70 52,33 5,20 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 410012000752

35 Şamaxı rayonu Mədrəsə
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
08 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi 11,7 ha İcarə 9.27 175,00 17,50 Heyvandarlıq III qrup örüş 410012000747

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

pekti 9A Tel: (024) 244 26 10
08 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 150.00 1750.00 Fərdi yaşayış evi II zona 403012001357
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2019-cu il avqust ayının 6-da keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

06 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

Nizamnamə
kapitalının həcmi

(manat)

Buraxılmış
səhmlərin

ümumi sayı
(ədəd)

Bir səhmin
nominal
qiyməti
(manat)

Satışa çıxarılmış səhmlər            Satışa çıxarılan
səhmlərin

nominal dəyəri
(manat)

Satışa çıxarılan
səhm lərin ilkin
hərrac (satış)

qiyməti (manat)

İlkin satış qiymətinin
10%-i həcmində

hesablanmış behin
məbləği (manat)

sayı (ədəd)
buraxılmış səhm -
lə rin ümumi sa -

yında %-lə
1 Ağdaş Quşçuluq №463 23.03.1998 Ağdaş rayonu, Qaradağlı kəndi 677482.20 338741 2.00 101662 30.01 203324.00 101662.00 10166.20
2 Bərdə Tikinti Quraşdırma №14 30.01.2007 Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi 184782.00 92391 2.00 41442 44.86 82884.00 41442.00 4144.20
3 Bərəkət №180 30.04.1997 Naftalan şəhəri, Ş.Qurbanov küçəsi 93970.40 46985 2.00 14100 30.01 28200.00 14100.00 1410.00
4 Beyləqan Sənaye Kombinatı №58 15.03.2007 Beyləqan rayonu, 1-ci Şahsevən kəndi 14234.00 7117 2.00 3068 43.11 6136.00 3068.00 306.80
5 Biləsuvar Broyler №388 02.03.1998 Biləsuvar rayonu, Nəsimi kəndi 297458.00 148729 2.00 44733 30.08 89466.00 44733.00 4473.30
6 Cəlilabad Məişət №651 28.08.1997 Cəlilabad şəhəri, Ərdəbil küçəsi, 11-ci məhəllə 410807.80 205404 2.00 61631 30.00 123262.00 61631.00 6163.10
7 Goranboy Aqrotexservis №1084  01.12.1997 Goranboy rayonu,Qızılhacılı kəndi 453877.60 226938 2.00 68121 30.02 136242.00 68121.00 6812.10
8 İmişli Yağ Pendir №660   29.08.1997 İmişli rayonu, Rəsullu kəndi 238217.60 119109 2.00 35773 30.03 71546.00 35773.00 3577.30
9 İsmayıllı Sənaye İstehsal №76  30.03.2007 İsmayıllı şəhəri, Ə.Ələkbərzadə küçəsi, 6 138698.00 69349 2.00 31084 44.82 62168.00 31084.00 3108.40
10 İsmayıllı Təmir Tikinti №125  27.04.2012 İsmayıllı şəhəri, Ə.Ələkbərzadə küçəsi, 40 31952.00 31952 1.00 14354 44.92 14354.00 7177.00 717.70
11 Masazır Quşçuluq №134    23.01.1998 Abşeron rayonu, Masazır kəndi 513726.40 256863 2.00 77117 30.02 154234.00 77117.00 7711.70
12 Qax Taxıl №121   10.04.1997 Qax şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 30 1001294.80 1001296 1.00 301241 30.09 301241.00 150620.50 15062.05
13 Saatlı Broyler №462    23.03.1998 Saatlı rayonu, Varxan kəndi 463832.20 231917 2.00 69602 30.01 139204.00 69602.00 6960.20
14 Sabirabad Təmir-tikinti №117  04.05.2007 Sabirabad rayonu, Kürkəndi kəndi 20734.00 10367 2.00 4646 44.82 9292.00 4646.00 464.60
15 Salyan Aqrotexservis № 834  13.10.97 Salyan şəhəri,Plastmass massivi 641198.00 320599 2.00 96191 30.00 192382.00 96191.00 9619.10
16 Salyan broyler №376  26.12.2000 Salyan rayonu, Xələc kəndi 1120118.00 560059 2.00 168225 30.04 336450.00 168225.00 16822.50
17 Şəmkir №301  16.06.1997 Bakı şəhəri, Səbail rayonu, E.Əzizov küçəsi, 18 150418.20 75209 2.00 22836 30.36 45672.00 22836.00 2283.60
18 Yevlax Kəndnəqliyyat № 833 13.10.1997 Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi, 37 225900.60 112950 2.00 33906 30.02 67812.00 33906.00 3390.60
19 Yevlax Təkrar Xammal №648 20.04.1998 Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi,11 172990.60 86495 2.00 25987 30.04 51974.00 25987.00 2598.70
20 Yevlax tikinti servis №28  29.01.2010 Yevlax şəhəri, Nizami prospekti, dalan 2, bina 2 9012.00 225300 0.04 67853 30.12 2714.12 1357.06 135.71
21 Yevlax Yük Avtonəqliyyat №649 20.04.1998 Yevlax şəhəri, Pişəvəri küçəsi, 8 316887.20 158443 2.00 47543 30.01 95086.00 47543.00 4754.30
22 Zərdab Aqrotexservis №1185 15.12.1997 Zərdab şəhəri, RTS küçəsi,1 962055.60 481027 2.00 144316 30.00 288632.00 144316.00 14431.60

Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab
edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş  hüquqi və
fi ziki  şəxslər iştirak edə bilərlər.  Sifarişlər  Azərbaycan Res pub -
li ka sının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Əmlak Xid mət -
ləri 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 hesablaş-
ma 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  avqust  ayının  06-da 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. 

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac
komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci
3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən
edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına
ödənilməlidir).

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

Abşeron rayonu üzrə: ünvan: Abşeron rayonu, Xırdalan
şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi, 315 əlaqə telefonu: 349-21-83

Sumqayıt şəhəri üzrə:  ünvan: Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə,
bina 4/12, əlaqə telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80

Gəncə şəhəri üzrə: ünvan: Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,

Zərifə Əliyeva küçəsi, 3 əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76
Saatlı şəhəri üzrə: ünvan: Saatlı şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti 133, əlaqə telefonu: (kod 02128) 5-46-58
Mingəçevir şəhəri üzrə: ünvan: Mingəçevir şəhəri, Heydər

Əliyev prospekti, 26/11, əlaqə telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-
39-00

Ucar şəhəri üzrə: ünvan: Ucar şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi
28, əlaqə telefonu: (kod 02021) 3-01-13, 3-36-77

İmişli şəhəri üzrə: ünvan: İmişli şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 11,
əlaqə telefonu: (kod 02124) 6-35-31, 6-40-29

Neftçala şəhəri üzrə: ünvan: Neftçala şəhəri, Heydər Əliyev
prospekti 33, əlaqə telefonu: (kod 02126) 3-39-21, 050-335-80-13

Sabirabad şəhəri üzrə: ünvan: Sabirabad şəhəri, İlham
İsgəndərov küçəsi 9, əlaqə telefonu: (kod 02123) 5-63-52

Şəki şəhəri üzrə: ünvan: Şəki şəhəri, Heydər Əliyev
prospekti, 9A, əlaqə telefonu: (kod 02424) 4-26-10, 4-40-36

Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin Dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi şöbəsindən almaq olar.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac
komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci
3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş
formada sifariş.3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136

1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

Auksion Mərkəzi tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları

Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin Dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi şöbəsindən almaq olar.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac
komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci
3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən
edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına
ödənilməlidir).

Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Gəncə şəhəri üzrə: ünvan: Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,

Zərifə Əliyeva küçəsi, 3 əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76
Masallı şəhəri üzrə: ünvan: Masallı şəhəri, Talışxanov

küçəsi, 32A, əlaqə telefonu: (kod 022521) 5-32-00
Goranboy şəhəri üzrə: ünvan: Goranboy şəhəri, İlham

İsmayılov küçəsi 31, əlaqə telefonu: (kod 02224) 5-21-67

Şəmkir şəhəri üzrə:
ünvan: Şəmkir şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 162 əlaqə telefonu:

(kod 02230) 5-33-71
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları

Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin Dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi şöbəsindən almaq olar.

06 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

06 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

№ Müəssisə və obyektin
adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi fay dalı

sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satımış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

10% beh
(manat)

1 "Laçın" restoranı Sumqayıt şəhəri, Bağlar massivi,
Dəniz kənarı, Sahil küçəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisə lərinin
İdarəetmə Mərkəzi 442.5 2440.0 1 80000 x  125000 205000 20500 

2 Beton və məhlul
istehsal edən sahə

Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,
Kimyaçılar küçəsi, 1 döngə 4

İstehsal və Xidmət Müəssisə lərinin
İdarəetmə Mərkəzi 382.9 3700.0 x 22500 x  25000 47500 4750 

3 Yardımçı təsərrüfat Saatlı rayonu, Heydərəbad kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisə lərinin
İdarəetmə Mərkəzi 174.2 34875.5 x 12500 x  35000 47500 4750 

4 "İncilli" kafesi Mingəçevir şəhəri, İncilli küçəsi, 25 İstehsal və Xidmət Müəssisə lərinin
İdarəetmə Mərkəzi 147.3 3650.0 2 7500 x  18250 25750 2575 

5 Şərab sexi Ucar rayonu, Müsüslü kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisə lərinin
İdarəetmə Mərkəzi 361.9 33000.0 x 5000 x  50000 55000 5500 

6 7/9 saylı mağaza İmişli şəhəri, Xiyabani küçəsi İstehsal və Xidmət Müəssisə lərinin
İdarəetmə Mərkəzi 119.3 783.0 x 6750 x  4000 10750 1075 

7 Qoxmuq istirahət
zonası Şəki rayonu, Qoxmuq kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisə lərinin

İdarəetmə Mərkəzi 317.4 2867.0 x 17500 x  7500 25000 2500 

8 22 saylı mağaza Neftçala şəhəri, Şəhriyar küçəsi, 7A İstehsal və Xidmət Müəssisə lərinin
İdarəetmə Mərkəzi 266.7 x x 6750 x x 6750 675 

9 53 saylı mağaza Sabirabad rayonu, Qalaqayın kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisə lərinin
İdarəetmə Mərkəzi 178.5 207.5 x 2500 x  500 3000 300 

№ Obyektin
adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

Əmlakın ilkin (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 Qeyri-ya şa -
yış sahəsi

Bakı şəhəri, Xətai rayonu,
R.Məmmədov küçəsi, 4

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

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 213.7 x 25000 x 25000 2500 

2 Qeyri-ya şa -
yış sahəsi

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu,
Zığ qəsəbəsi, Zığ yolu, 24B

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Depar ta -
menti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 84.5 x 8500 x 8500 850 

3 Qeyri-ya şa -
yış sahəsi

Bakı şəhəri. Binəqədi rayonu, 7-ci
mikrorayon, F.Məlikov küçəsi, 1b

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı De -
partamenti, Binəqədi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 98.5 x 12500 x 12500 1250 

№ Müəssisə və obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 138 saylı mağaza Gəncə şəhəri, Y.Məm mədəliyev
küçəsi, 65

İstehsal və Xidmət Müəssisə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 179.1 x x 12500 x  x 12500 1250 

2 "Çinar" soyuducular zavodunun
Şəmkir filialı Şəmkir rayonu, Keçili kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisə -

lərinin İdarəetmə Mərkəzi 2095.1 27150.0 x 65000 x  85000 150000 15000 

3 İki mərtəbəli istehsal sexi Gəncə şəhəri, Kəpəz ra yo nu, Z.Əli -
yeva küçəsi, 2-ci döngə, bina 10

İstehsal və Xidmət Müəssisə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 1160.8 x 1 156250 x  x 156250 15625 

4 Kənd Məhsulları İstehsalı və
Emalı üzrə yardımçı təsərrüfat Masallı rayonu, Xıl kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisə -

lərinin İdarəetmə Mərkəzi 986.1 26173.7 x 25000 x  50000 75000 7500 

5 Qovlar tikiş fabrikinin
Goranboy sahəsi Goranboy rayonu, Şəfikürd kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisə -

lərinin İdarəetmə Mərkəzi 660.2 3008.0 x 12500 x  7500 20000 2000 

6 Qeyri-yaşayış binası Goranboy rayonu, Dəli məm mədli
şəhəri, T.Əkbəri küçəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 199.5 244.6 x 2500 x  1000 3500 350 
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06 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

06 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da İmişli şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

ELANLAR
№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

Əmlakın ilkin (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşa -
yış sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 17-ci
mikrorayon, bina 64

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal
Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 24.3 x 2250 x 2250 225 

2 Qeyri-yaşa -
yış sahəsi

Sabirabad şəhəri,
İ.İsgəndərov küçəsi, 51

“Azərmənzilkomplektlayihətəmir” İxtisaslaşdırılmış Çoxsahəli Birliyi,
Sabirabad rayon Mənzil İstismar Sahəsi

1 mərtəbəli binanın bir
hissəsi 44.0 x 3500 x 3500 350

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.
(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq

yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Sumqayıt şəhəri üzrə: 
ünvan: Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12, əlaqə telefo-

nu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80

Sabirabad şəhəri üzrə: ünvan: Sabirabad şəhəri, İlham
İsgəndərov küçəsi 9, əlaqə telefonu: (kod 02123) 5-63-52

Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların
Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş
formada sifariş.

3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən
edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).

Qeyd: Hərrac İmişli şəhərində müvafiq yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

İmişli şəhəri üzrə:  ünvan: İmişli şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 11,

əlaqə telefonu: (kod 02124) 6-35-31, 6-40-29
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

Hərracda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN). 2.Əmlak

Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş formada
sifariş. 3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən
edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136

1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə Auksion

Mərkəzi tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə:Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır: 1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən
sənəd (hüquqi şəxslər üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və
VÖİN). 2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş. 3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).

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

Ağdaş şəhəri üzrə: ünvan: Ağdaş şəhəri, Heydər Əliyev
Xıyabanı küçəsi, 1, əlaqə telefonu: (kod 02023) 5-22-99

İsmayıllı şəhəri üzrə: ünvan: İsmayıllı şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti 46, əlaqə telefonu: (kod 02028) 5-64-64
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

Hərracda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər üçün:
qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş
formada sifariş.

3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən edilmiş
hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000
0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).

Qeyd: Hərrac Ağstafa şəhərində müvafiq yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Ağstafa şəhəri üzrə: ünvan: Ağstafa şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 57 əlaqə telefonu: (kod 02222) 5-26-10, 055-665-13-11
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər üçün:
qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən edilmiş

hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.
(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000
0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).

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

Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak
Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)
Daşkəsən şəhəri üzrə:  

ünvan: Daşkəsən şəhəri, Heydər Əliyev meydanı, 4 əlaqə telefonu:
(kod 2221) 5-56-51

Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların
Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır: 1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən
sənəd (hüquqi şəxslər üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və
VÖİN). 2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş
formada sifariş. 3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən

müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.
(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000
0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).

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

Ucar şəhəri üzrə:  ünvan: Ucar şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi 28,
əlaqə telefonu: (kod 02021) 3-01-13, 3-36-77

Xaçmaz şəhəri üzrə: ünvan: Xaçmaz şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə
küçəsi, 7 əlaqə telefonu: (kod 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27

Qusar şəhəri üzrə:  ünvan: Qusar şəhəri, M.Füzuli küçəsi 21, əlaqə
telefonu: (kod 02338) 5-24-87

Zaqatala şəhəri üzrə: ünvan: Zaqatala şəhəri, Nizami Gəncəvi
küçəsi, 9, əlaqə telefonu: (kod 02422), 5-22-52, 5-39-70

Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların
Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır: 1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən
sənəd (hüquqi şəxslər üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və
VÖİN). 2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş. 3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000
0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).

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

Beyləqan şəhəri üzrə: ünvan: Beyləqan şəhəri, S.İmrəliyev küçəsi,
95 əlaqə telefonu: (kod 02122) 5-16-24

Yardımlı şəhəri üzrə: ünvan: Yardımlı şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 96 , əlaqə telefonu: (kod 02520) 6-26-68
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

Hərracda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər üçün:
qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş
formada sifariş.

3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən edilmiş
hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000
0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).

Qeyd: Hərrac Yevlax şəhərində müvafiq yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Yevlax şəhəri üzrə: ünvan: Yevlax şəhəri, Q.Quliyev küçəsi 8A,

əlaqə telefonu: (kod 022336) 6-45-62
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

06 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

06 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

06 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Ağstafa şəhərindətəkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

06 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

06 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

06 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

06 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Yevlax şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Əmək kollektivinə güzəştli şərt -
lərlə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 58 saylı mağaza İmişli rayonu, Bəhrəmtəpə
qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 140.8 161.5 x 4500 x 500 5000 500 

2 Xırda Topdan
Satış Müəssisəsi

İmişli rayonu, Yalavac kəndi,
İmişli-Cəfərli yolunun kənarı

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 281.9 5580.0 x 10000 x  15000 25000 2500 

№ Obyektin
adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

Əmlakın ilkin (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-ya -
şayış sahəsi

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Bülbülə
qəsəbəsi, S.Bəhlulzadə küçəsi, 89V

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı De -
partamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 88.1 x 8000 x 8000 800 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Əmək kollektivinə güzəştli şərt -
lərlə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Kərpic istehsal
edən sahə

Ağdaş rayonu, Aşağı
Nemətabad kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 45.0 16789.0 x 2500 x  35000 37500 3750 

2 Tircan kənd
Yaradıcılıq klubu

İsmayıllı rayonu,
Tircan kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 523.4 1635.0 1 40000 x  4000 44000 4400 

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi təşkilatın adı Özəlləşdirilən tor paq
sahəsi (kv.m)

Əmlakın ilkin (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış)
qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Mal fermasının yarımçıq tikilisi Ağstafa rayonu, Köçəsgər kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisə lərinin İdarəetmə Mərkəzi 4829.0 2500 10000 12500 1250

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

Əmlakın ilkin (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 Qeyri-yaşa -
yış sahəsi

Bakı şəhəri, Xətai rayonu,
Xudu Məmmədov küçəsi, 31

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

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 103.6 x 12500 x 12500 1250 

2 Qeyri-yaşa -
yış sahəsi

Daşkəsən şəhəri, M.Əsədov
küçəsi, 5

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti, Daşkəsən şəhər Kommunal
Müəssisələri Kombinatı

4 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 50.5 x 3800 x 3800 380 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə
satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Bərgüşad kənd
Mədəniyyət evi

Ucar rayonu,
Bərgüşad kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi, Ağdaş Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 310.0 477.2 5 6500 x 1000 7500 750 

2 Alıcqışlaq kənd klubu Xaçmaz rayonu,
Alıcqışlaq kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazir -
liyi, Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 260.7 296.0 3 4250 x  750 5000 500 

3 Mollaburhan kənd
klubu

Xaçmaz rayonu,
Mollaburhan kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazir -
liyi, Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 100.2 157.5 x 1250 x  250 1500 150 

4 Uğur kənd klubu Qusar rayonu,
Uğur kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazir -
liyi, Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 332.4 734.0 3 4250 x  1750 6000 600 

5 9 saylı Səyyar Me xa -
nikləşdirilmiş Dəstəsi

Zaqatala rayonu,
Aşağı Tala kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 4.0 6700.2 x 500 x  29500 30000 3000 

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi fay dalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış) qiy -
məti (100%) (manat)

Əmək kollektivinə güzəştli şərt -
lərlə satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Yuxarı Aran qəsə bə
Mədəniyyət evi

Beyləqan rayonu, Yu -
xarı Aran qəsəbəsi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Na zir -
liyi, Kürdəmir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 754.4 3483.0 2 15000 x 5000 20000 2000 

2 Milabad qəsəbə
Mədəniyyət evi

Beyləqan rayonu,
Milabad qəsəbəsi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazir -
liyi, Kürdəmir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 929.8 2948.0 3 16000 x  5000 21000 2100 

3 Bürzünbül kənd
klubu

Yardımlı rayonu,
Bürzünbül kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazir -
liyi, Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 26.2 56.0 x 250 x  250 500 50 

4 Bərcan kənd klubu Yardımlı rayonu,
Bərcan kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazir -
liyi, Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 65.9 392.9 x 500 x  500 1000 100 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Əmək kollektivinə güzəştli şərt lər lə
satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 "İstisu" meh-
manxanası

Yevlax şəhəri, S.C.Pi şə -
vəri küçəsi, 14B

Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti, Yevlax Şəhər
Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi 1562.6 2835.8 x 190000 x 35000 225000 22500
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6ELANLAR

“Cənubtikintiservis" ASC-nin 
səhmdarlarının nəzərinə

06 avqust 2019-cu il tarixində saat 10:00-da,  “Cənubtikintiservis"
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ümumi yığıncağı keçiriləcək:

Yığıncağın gündəliyində olan məsələlər:
1."Cənubtikintiservis " Açıq səhmdar cəmiyyətinin 2018-cı il üzrə

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin  yekunları barədə hesabatı.
2."Cənubtikintiservis " Açıq səhmdar cəmiyyətinin Müşahidə Şura -

sının tərkibinin və Maliyyə-təftiş komissiyasının formalaşdırılması.
Təkrar ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.

Ünvan: Bakı şəhəri Səbail rayonu G.Əliyev küçəsi 25
Əlaqə telefonu: 012 447-41-30
«Cənubtikintiservis» ASC-nin

Baş direktor səlahiyyətlərini icra edən                                  

“E R A” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin 
səhmdarlarının nəzərinə

“22”  İyul 2019 ci il tarixdə saat 11:00,  “E R A” Açıq Tipli
Səhmdar Cəmiyyətinin ümumi yığıncağı keçiriləcək:
Gündəlikdəki məsələlər
1. “ERA” Açıq tipli səhmdar cəmiyyətinin (bundan sonra
“Cəmiyyət”) adından tipli sözünün çıxarılması;
2.  Cəmiyyətin nizamnaməsinin 2-ci redaksiyada təstiq edilməsi ;
3.Nizamnaməyə dəyişiklik edilməsi ilə əlaqədar və dəyişikliklərin dövlət
qeydiyyatına alınması ilə bağlı səlahiyyətli şəxsin müəyyən edilməsi.

İclas Səhmdar Cəmiyyətin ofisində keçiriləcək.

Ünvan: Nərimanov r-nu İslam Abışov küç 20\94
Əlaqə telefonu: 012 563-13-40

“ E R A” A T S C nin  İdarə heyətinin sədri 
vəzifəsini müvəqqəti icra edən

06 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Göygöl şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

06 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Goranboy şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

№ Müəssisə və obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən tor paq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Əmək kollektivinə güzəştli şərt lərlə
satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümu mi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)  

1 Göygöl Kar di o rev ma -
toloji Sanatoriyası

Göygöl şəhəri,
Hümmel küçəsi, 42

Azərbaycan Respub li kası
Səhiyyə Nazirliyi 1117.9 3242.0 25 232500 x 17500 250000 25000 

Hərracda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).2.Əmlak

Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş formada
sifariş.3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən
edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136

1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Göygöl şəhərində müvafiq yerli hərrac

komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.
Göygöl şəhəri üzrə: ünvan: Göygöl şəhəri, Azad Kazımov

küçəsi, 1 (Göygöl İcra Hakimiyyətinin binası), əlaqə telefonu: (kod

02220) 5-36-05
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

Hərracda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş
formada sifariş.

3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən
edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).

Qeyd: Hərrac Goranboy şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Goranboy şəhəri üzrə: ünvan: Goranboy şəhəri, İlham

İsmayılov küçəsi 31, əlaqə telefonu: (kod 02224) 5-21-67
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır: 1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən
sənəd (hüquqi şəxslər üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və
VÖİN). 2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş. 3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).

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

Lənkəran şəhəri üzrə: ünvan: Lənkəran şəhəri, Qala Xiyabani
küçəsi 30, əlaqə telefonu: (kod 02525) 5-15-13

Qazax şəhəri üzrə:  ünvan: Qazax şəhəri, Azadlıq küçəsi, 75

əlaqə telefonu: (kod 02229) 5-17-96
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

Hərracda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər üçün:
qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş
formada sifariş.

3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən edilmiş
hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000
0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).

Qeyd: Hərrac Sabirabad şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Sabirabad şəhəri üzrə: ünvan: Sabirabad şəhəri, İlham İsgəndərov

küçəsi 9, əlaqə telefonu: (kod 02123) 5-63-52
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır: 1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən
sənəd (hüquqi şəxslər üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və
VÖİN). 2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş. 3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000
0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).

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

Gəncə şəhəri üzrə:  ünvan: Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Zərifə
Əliyeva küçəsi, 3 əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76

Tərtər şəhəri üzrə: ünvan: Heydər Əliyev prospekti 46, əlaqə

telefonu: (kod 2223), 6-24-54
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

06 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

06 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Sabirabad şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

06 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

Əmlakın ilkin (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış binası Goranboy rayonu, Qarquçaq kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisə lərinin İdarəetmə Mərkəzi 1 mərtəbəli ayrı tikili 54.9 206.2 450 850 1300 130 

№ Müəssisə və obyek-
tin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Əmək kollektivinə güzəştli şərt lərlə
satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Tatoba kənd
Sənətkarlıq klubu

Lənkəran rayonu,
Tatoba kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazir liyi,
Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsi 37.5 1170.0 3 1000 x 2500 3500 350 

2 Moloja kənd
Sənətkarlıq klubu

Lənkəran rayonu,
Moloja kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazir liyi,
Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsi x x 3 250 x x 250 25 

3 İkinci Şıxlı kənd
Folklor Evi

Qazax rayonu,
İkinci Şıxlı kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazir liyi,
Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi 378.7 451.0 2 5000 x  1000 6000 600 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Əmək kollektivinə güzəştli şərt lərlə
satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Ulacalı kənd
Mədəniyyət Evi

Sabirabad rayonu,
Ulacalı kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazir liyi,
Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi 347.7 4142.4 x 7500 x 6000 13500 1350

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

Əmlakın ilkin (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-ya şayış
sahəsi

Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,
Dədə Qorqud küçəsi, bina 24

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Gəncə şəhəri
Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi

3 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 54.4 x 6300 x 6300 630 

2 Qeyri-ya şayış
sahəsi

Tərtər şəhəri, Heydər Əliyev
prospekti, 6B

Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti, Tərtər rayon
Mənzil İstehsalat Təmir-İstismar Sahəsi

1 mərtəbəli binanın bir
hissəsi 86.2 x 9000 x 9000 900 
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