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Azərbaycan və Zimbabve 
prezidentlərinin görüşü olub

2 4 8
12 fevral hərracı 
yeni ünvanda - Əmlak
Xidmətləri Məkanında

19 fevral 2019-cu il tarixində 
saat 12.00-da ilkin hərraca 
çıxarılacaq dövlət nəfinə müsadirə 
edilmiş əmlakların siyahısı

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

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin ölkəmizə işgüzar səfərə gələn Zimbabve
Respublikasının Prezidenti Emmerson Mnanqaqva
ilə görüşü olub. Dövlətimizin başçısı Zimbabve
Prezidentini qarşılad

Sonra birgə foto çəkdirildi.
Daha sonra dövlət başçılarının görüşü oldu.
Azərbaycan Prezidenti İlham ƏLİYEV dedi:
-Xoş gəlmisiniz. Sizi görməyə çox şadam.

Əmi nəm ki, səfəriniz çox məhsuldar keçəcək və tə -
rəf daşlığımızın gücləndirilməsi üçün imkanlar ya -
ra dacaq. Bu, Zimbabve Prezidentinin Azərbaycana
ilk səfəridir, odur ki, bu, tarixi səfərdir. Əminəm ki,
məh suldar müzakirələr zamanı biz əmək daş lı ğı mı -
zın çox mühüm sahələrini müəyyən edəcəyik. Biz

ticarət münasibətlərimizin genişləndirilməsi üçün
im kanları, həmçinin siyası sahədə qarşılıqlı fə aliy -
yə timizə aid məsələləri nəzərdən keçirəcəyik. Bi li -
rəm ki, gəlişiniz çərçivəsində Siz bir neçə ölkəyə
sə fər edirsiniz. Çox şadam ki, Azərbaycan da Sizin
sə fər etdiyiniz ölkələrdən biridir. Bu, Sizin öl kə -
mizə və münasibətlərimizə verdiyiniz önəmin gös -
tə ricisidir. Biz də öz növbəmizdə, ölkələrimiz ara -
sın da münasibətləri inkişaf etdirmək istəyirik. Əl -
bət tə ki, Sizin səfəriniz də bu münasibətlərin in ki -
şa fı üçün məsələlərin müzakirəsi baxımından çox
əla imkandır. Bir daha Azərbaycana xoş gəl mi si -
niz.

Zimbabve Prezidenti Emmerson MNANQAQ-
VA dedi:

-Çox sağ olun Zati-aliləri. Buraya gəl di yi miz -
dən bəri bizim çox səmimi qarşılandığımız üçün
Si zə nümayəndə heyəti adından təşəkkürümü bil -
dir mək istəyirəm. Sizin çox gözəl ölkəniz var.
Biz ilk dəfədir ki, sizin ölkənizə səfər edirik.
Azər bay can da artıq şahidi olduğumuz inkişaf və
in fra struk tur səviyyəsi bizə çox güclü təsir
bağışlayıb. Bizim ar zu muz iki ölkə arasında
qarşılıqlı siyasi mü na si bət lərin qurul ma sın dan
ibarətdir. Lakin xüsusilə biz iki ölkə arasında
iqtisadi əməkdaşlığı təşviq et mək, həmçinin
əməkdaşlıq aparılacaq digər sa hə lə ri və
ölkələrimiz arasında ticarətin aparılacağı sa hə lə ri
tədqiq etmək istəyirik.

Sonra dövlət başçıları birgə nahar etdilər.

Azərbaycan Respublikasının Pre zi denti
İlham Əliyev yanvarın 15-də öl kə mizdə səfərdə
olan Fransa Res pub li ka sının sabiq Prezidenti
Nikola Sarkozi ilə görüşüb.

Nikola Sarkozi bir neçə il bundan əv vəl
Azərbaycana səfərindən ötən dövr ərzində
Prezident İlham Əliyevin rəh bərliyi ilə Bakıda
həyata keçirilən bö yük quruculuq və abadlıq
işlərinin şa hidi olduğunu dedi və bütün bu in -
kişaf proseslərinin onda dərin təəssürat ya -
ratdığını qeyd etdi.

Prezident İlham Əliyev xoş sözlərə görə
minnətdarlığını bildirdi.

Söhbət zamanı Nikola Sarkozinin 2007-
2012-ci illərdə Fransanın Pre zi den ti olduğu
dövrdə Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin
möh kəm lən di yi vurğulanıb, bir çox sahələrdə
əla qə lə ri mizin böyük inkişaf yolu keçdiyi qeyd

edilib. Azərbaycan Prezidenti və Ni kola Sarkozi
öz aralarında keçirilən gö rüşləri məmnunluqla
xatırlayıblar. Qeyd olunub ki, həmin dövrdə
təhsil sa hə sində əməkdaşlığın yeni çərçivələri
məhz Prezident İlham Əliyev və Nikola Sar -
kozinin birgə səyləri nəticəsində müm kün olub.
Bakıda hər iki Pre zi den tin iştirakı ilə Fransız
liseyinin tə mə li nin qoyulması əlamətdar hadisə
kimi də yərləndirilib. Həmin illərdə yüksək sə -
viyyəli siyasi əlaqələrin möh kəm lən mə si
nəticəsində bir çox fransız şir kət ləri
Azərbaycanda fəaliyyətə başlayıb və ya öz
fəaliyyətini genişləndiriblər.

Nikola Sarkozi ona göstərilən qo naq -
pərvərliyə görə təşəkkürünü bildi rib. Prezident
İlham Əliyev, öz növ bə sin də, Nikola Sarkozini
yenidən Azər bay canda görməyindən məmnun
ol du ğunu ifadə edib.

Azərbaycan Respublikasının Prezi den ti
İlham Əliyev İran İslam Res pub li kasının Silahlı
Qüvvələrinin Baş Qə rar gah rəisi Məhəmməd
Baqerinin rəh bər lik etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul edib.

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan-İran
ikitərəfli münasibətlərinin son illər ər zində
bütün sahələrdə, o cümlədən hər bi sahədə uğur-
la inkişaf etdiyini bil dir di. Siyasi əlaqələrimizin
bu gün ən yük sək pilləyə qalxdığını deyən Pre -
zi dent İlham Əliyev son illər ərzində pre zi -
dentlər səviyyəsində 10-dan çox gö rü şün ke çi -
ril məsinin münasibətlərin in ki şafında xüsusi
rolunu qeyd etdi. Döv lə ti mizin başçısı digər sə -
viy yədə qar şı lıq lı səfərlərin də əlaqələrin geniş -
lən  di ril məsi baxımından önəmini vurğuladı.
Xalq  larımızın əsrlər boyu mehriban qon şuluq
şə raitində yaşadığını deyən Pre zident İlham Əli -
yev Azərbaycan-İran dostluq və qardaşlıq mü -
na si bət lə ri nin qarşıdakı illərdə də uğurla inkişaf
edəcəyinə əminliyini ifadə etdi. 

İran İslam Respublikasının Silahlı Qüv -
vələrinin Baş Qərargah rəisi Mə həm məd Baqeri
Prezident Həsən Ru ha ninin salamlarını döv -
lətimizin başçısına çat dırdı. Məhəmməd Baqeri
bildirdi ki, İra nın Ali Rəhbəri ölkələrimiz və
xalq la rımız arasında əlaqələrin bundan son ra

daha çox güclənməsini zəruri hesab edir. Qonaq
qeyd etdi ki, Azərbaycanda Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə əldə edilmiş inkişaf,
əmin-amanlıq və sabitlik İran xalqı tərəfindən
sevinclə qarşılanır. O, xalqlarımızın əsrlər boyu
müştərək tarixə və mədəniyyətə malik olduğunu
dedi və əlaqələrimizin bu gün də uğurla inkişaf
etdiyini vurğuladı.

Məhəmməd Baqeri bildirdi ki, İran Qa rabağ
torpaqlarını Azərbaycan tor paq ları hesab edir,
Azərbaycanın ərazi bü tövlüyünü dəstəkləyir və
bundan son ra da dəstəkləyəcək, sərhədlərin zor
gücü ilə dəyişdirilməsi qəbul edil məz dir, İran bu
məsələdə hər zaman Azər bay canın yanındadır.

Prezident İlham Əliyev bu qardaşlıq möv -
qeyinə görə onun təşəkkürlərinin İran rəh bər -
liyinə çatdırılmasını xahiş et di və Azərbaycanın
İran tərəfinin bu əda lətli mövqeyini yüksək qiy -
mət lən dir diyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı iş -
ğal edilmiş ərazilərdə Azərbaycanın ta rixi-dini
abidələrinin ermənilər tə rə fin dən dağıdılması
barədə Məhəmməd Baqerini məlumatlandırdı.

Dövlətimizin başçısı İran İslam Res -
publikasının Prezidenti Həsən Ru ha ninin
salamlarına görə min nət dar lı ğı nı bildirdi, onun
da salamlarını İran Pre zi dentinə çatdırmağı
xahiş etdi.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev Fransanın sabiq

Prezidenti Nikola Sarkozi ilə görüşüb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev İran Silahlı Qüvvələrinin
Baş Qərargah rəisinin rəhbərlik etdiyi

nümayəndə heyətini qəbul edib
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12 fevral hərracı yeni ünvanda- Əmlak Xidmətləri Məkanında

Növbəti hərrac baş tutdu: hansı dövlət əmlaklarıözəlləşdirildi? (SİYAHI)

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsindəmüasir üsul -
ların tətbiqi investorlarınprosesə qoşul ma sı nı  sa -
dələşdirir. Təşkil edilən hərracların artıq yeni ün van -
da-Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəh.,
Nizami ray., X.R.Ulutürkküç., 20) keçirilməsi işti -
rakçı məmnuniyyətinə və rahatlığına yönəlib. Açıq
və şəffaf prosesdə həm canlı, həm də onlayn for ma -
da iştirak prosesi üçün 100 nəfərlik zal müasir
avadanlıqlarla təmin edilib. Belə ki, hərrac zalında
quraşdırılan monitorlar vasitəsilə özəlləşməyə çı xa -
rılan əmlaklar barədə məlumatlarla tanış olmaq, elə -
cə də virtual hərrac prosesini izləmək müm kün dür. 

Komitənin yeni ünvanda təşkil etdiyi ilk hər -
rac12 fevral tarixində keçiriləcək. Bu hərraca ümu -
mi likdə 125 dövlət əmlakı çıxarılıb. Onlardan 72-
si kiçik dövlət müəssisə və obyekti, 24-ü qeyri-ya -
şa yış sahəsi, 17-si səhmdar cəmiyyəti,12-si isə
nəq liy yat vasitəsidir.Hərraca çıxarılan kiçik dövlət
mü əs sisə və obyektlərinin ümumi faydalı sahəsi
4kv.m ilə 2634kv.marasındadır. Mehmanxana, sa -
na toriya, mağaza, restoran və digərsahələrə aid
olan dövlət obyektlərinin çoxu torpaq sahəsi ilə
bir gə özəlləşməyə çıxarılıb.Gəncədə yerləşən ye -
mək xananın ümumi faydalı sahəsi 536,7 kv.m-dir.
Totanlıküçəsindəki bu dövlət əmlakı 7323kv.m-lik
torpaq sahəsi ilə birgə özəlləşdirməyə çıxarılıb.
İnvestor7 min 500 manat beh ödəyərək xidmət
sahəsində gəlirli fəaliyyətə imkan verənobyektin
sifarişçisinə çevrilə bilər. 

Sərmayəçilərə maraqlı ola biləcək qeyri-ya şa -

yış sahələrinin isə ümumi faydalı sahəsi 12,5kv.m
ilə 267,6kv.m intervalındadır. Dövlət əm lak la rın -
dan 13-ü paytaxtda, 6-sı Sumqayıtda, digərləri isə
Gən cə, Tərtər, Daşkəsən və Sabirabadda yerləşir.
Biz nes fəaliyyətinə başlamaq istəyənlər bu ka te qo -
ri yadan olan dövlət əmlaklarını ofis və xidmət ob -
yek ti kimi istifadə edə bilər. Ən yüksək ümumi
fay dalı sahəsi olan qeyri-yaşayış sahəsi Sumqayıt
şə həri, 2-ci mikrorayon, Nəriman Nərimanov kü -

çə sindədir.
Təmir-tikinti, sənaye, kəndkimya, nəqliyyat,

mə işət və digər sahələr üzrə səhmdar cə miy yət lə ri -
nin səhm paketləri də budəfəki hərraca çıxarılıb.
Bu dövlət əmlaklarına “Bərdə Kəndkimya”, “Tər -
tər Nəqliyyat”, “Lənkəran Mebel ” kimi səhmdar
cəmiyyətləri aiddir. Belə müəssisələr respublikanın
müxtəlif regionlarında yerləşir. Hərraca çıxarılan
səhm paketləri səhmdar cəmiyyətlərinin nizam na -

mə kapitalının 30-45%-ni təşkil edir.
Avtomobil almaq istəyənlərə geniş seçim

imkanı təklif edən nəqliyyat vasitələri isə QAZ,
Volks wagen, BMW, FIAT və digər markalara
aiddir. Bu nəqliyyat vasitələrinin istehsal tarixləri
2005-2008-ci illərdir. Avtomobillər üçün təyin
olunan ilkin hərrac qiymətləri 2 min manat ilə 5
min 200 manat arasındadır.

Dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi üzrə hərrac

prosesinə qoşulmaq üçün Özəlləşdirmə portalı
(privatization.az) və komitənin rəsmi say tına
(emdk.gov.az) daxil olmaq kifayətdir. İştirak etmək
istəyənlər elektron formada qeydiyyatdan keçməklə
ilkin hərrac qiymətinin 10%-i həcmində beh ödəyib
sifarişçiyə çevrilə bilər. Əmlak Mə sə lə lə ri Dövlət
Komitəsi yerli və xarici investorları, sa hib karları, iş
adamlarını və mülkiyyət sahibi olmaq istəyən hər bir
kəsi özəlləşmədə fəal iştirak etməyə dəvət edir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
15 yanvar tarixində dövlət əmlaklarının özəlləş di -
ril məsi üzrə növbəti hərrac keçirildi. Müxtəlif ka te -
qo ri yalar üzrə çoxseçimli dövlət əmlaklarının özəl -

ləş məyə çıxarılması və hərraca qoşulmaq üçün sa -
də prosedurlar vətəndaş fəallığını təmin etdi.Belə
ki, elektron hərrac sistemi ilə 8 vətəndaş vaxt itir -
mə dən, gündəlik fəaliyyətdən uzaq laş ma dan on -

layn sifariş verməklə hər -
racda iştirak statusu qa za -
nıb.15 dövlət əmlakı üzrə
ümümilikdə 31 sifarişin
olması səbəbindən hərrac
rəqabətli şəraitdə keçdi.
Özəlləşdirilən döv lət əm -
lak larından 8-i kiçik döv -
lət müəssisə və obyekti, 6-
sı nəqliyyat vasitəsi, 1-i
isə qeyri-yaşayış sahə si -
dir.

Hərracda özəl ləş di ri -
lən nəqliyyat vasitələrin -

dən 4-nə ümumilikdə 20 sifarişin qeydə alınması
və təndaşların fəal iştirakını və yüksək marağını
gös tərir. Rəqabətli hərracda ilkin qiyməti 6 min

ma nat olan KiaOptima markalı avtomobili qalib iş -
ti rakçı 10 min 100 manata özəlləşdirdi. Eyni mar -
ka dan olan, 4 min manat hərrac qiyməti təyin olun -
muş digər bir nəqliyyat vasitəsi üçün iştirakçı son
qiymət olaraq 6 min manat təklif etdi. Vətəndaşlar
tərəfindən özəlləşdirilən digər avtomobillər isə
QAZ, Fiat, Nissan və Uaz kimi markalara aiddir.

Paytaxt üzrə özəlləşdirilən kiçik dövlət mü əs -
sisə və obyektləriSəbail, Xəzər və Sabunçu ra yon -
larında yerləşir. Səbail rayonu, Ş.Allahverdiyev
kü çəsindəki dövlət əmlakının ümumi faydalı sa hə -
si 82.2kv.m-dir. Yanacaqdoldurma məntəqəsi kimi
istifadə olunmuş obyekt investor tərəfindən 2 min
500 kv.m-lik torpaq sahəsi ilə birgə özəlləşdirildi.
Buzovnadakı mağazanın isə ümumi faydalı sahəsi
211.2kv.m-dir. Biləsuvar rayonu, Nəsimikənd
kən din də yerləşən Yardımçı təsərrüfatın ümumi

fay da lı 121.6kv.m-dir.Bu dövlət obyektinin
geniştorpaq sahəsi ilə birgə özəlləşdirilməsi onun
iqtisadi potensialının artırır. Xidmət fəaliyyəti
üçün uyğun olan qeyri-yaşayış sahəsi isə Bakı
şəhəri, Səbail rayonu, M.Useynov küçəsində
yerləşir. Özəlləşən bu obyektin ümumi faydalı
sahəsi 352.7kv.m-dir. 

Qeyd edək ki, komitənin təşkil etdiyi növbəti
hərrac 22 yanvar tarixində keçiriləcək. Bu dəfə
hər raca ümumilikdə 76 dövlət əmlakı çıxarılıb.
On lardan 23-ü səhmdar cəmiyyəti, 33-ü kiçik döv -
lət müəssisə və obyekti, 20-si qeyri-yaşayış sa hə si -
dir. Hərraca çıxarılan dövlət əmlakları barədə ət raf -
lı məlumat əldə etmək və prosesdə iştirak etmək
üçün komitənin rəsmi saytı (emdk.gov.az) və Özəl -
ləş dirmə portalına (privatization.az) daxil olmaq
ki fa yətdir.

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsində 20 Yanvar faciəsinin 29-cu il
dönümü ilə əlaqədar anım tədbiri keçirilib. Tədbir
iştirakçıları Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bü -
töv lüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhid lə ri -
mizin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin sədr müavini Rüstəm Şah ba -
zov bildirib ki, müasir tariximizin səhifələrinə ən
fa ci əli günlərdən biri kimi daxil olan 20 Yanvar,
ey ni zamanda xalqımızın müstəqillik, azadlıq uğ -
runda apardığı mübarizədə yüksək şücaətini və
qəh rəmanlığını nümayiş etdirdi. 1990-cı ilin 19-20
yanvar tarixlərində totalitar Sovet rejiminin süqutu
ərəfəsində dinc əhaliyə qarşı tutduğu divan,
yüzlərlə günahsız insanın amansızlıqla qətlə
yetirilməsi və yaralanması ilə nəticələnən hadisələr
imperiyanın cinayətkar mahiyyətini bütün dünyaya
bəyan etdi. Faciə günü ölkəsinin azadlığı, şərəf və
ləyaqəti üçün canından keçməyə hazır olan
Azərbaycan övladları əlisilahlı sovet ordusunun
cəza tədbirlərinə məhəl qoymadan pozulmuş hü -
quq ların və suverenliyin bərpası uğrunda  şəhidlik
zir vəsinə ucaldılar. Beləcə, 20 Yanvar ölkənin müs -
təqillik və azadlıq mübarizəsində xalqın birlik,
qəh rəmanlıq salnaməsinə çevrildi.

Qeyd edilib ki, keçmiş sovet hərb maşınının öl -
kə mizdə həyata keçirdiyi cinayətə 1993-cü ilə kimi

ha kimiyyətdə olan şəxslərdən heç biri hüquqi-
siyasi qiymətin verilməsi üçün tədbir görmədi.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
Azərbaycan rəhbərliyinə yenidən qayıdışı ilə 1994-
cü ildə 20 Yanvar hadisələrinə siyasi-hüquqi
qiymət verildi. Ulu öndər təzyiq və təqiblərə
baxmayaraq 20 yanvar faciəsinin törədilməsində
məsuliyyət daşıyanları ictimaiyyətə tanıtdırdı,
bütün dünyanın gözü qarşısında xalqın faciəsində
məsuliyyət daşıyanları ittiham etdi. Ümummilli
lider Heydər Əliyev repressiya maşınının sərt
formada işə düşdüyü bir vaxtda rejimin gerçək
simasını açaraq keçmiş SSRİ və respublika
rəhbərliyinə, eləcə də aparılan anneksiya siyasətinə
qəti etirazını ifadə etdi, xalqımızın suveren
hüquqlarına qəsd olunduğunu bildirdi. Bununla da
o ölkə qarşısında cəsarətini, mərdliyini, müd rik li -
yi ni bir daha sübut etdi, dərin sarsıntı içində olan
xalqına dəstək oldu.

Vurğulanıb ki, Azərbaycan Respublikasının
Pre zidenti cənab İlham Əliyev Ulu Öndərimizin
siyasətini bu gün layiqincə davam etdirir. Belə ki,
dövlət başçısı tərəfindən 1990-cı il yanvar ayında
faciəli hadisələr zamanı Azərbaycan Res pub li ka sı -
nın su verenliyi uğrunda həlak olanların əziz xa ti rə -
si daim yad edilir. Azərbaycan Res pub li kasının
Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən şəhid ailə
üzvlərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək və

onlara dövlət qayğısını artırmaq məqsədilə
müvafiq Fərmanla  "20 Yanvar şəhidinin ailəsi
üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
təqaüdü" təsis edilmişdir.

Daha sonra Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun Müşahidə
Şurasının sədr müavini Vüqar Rəhimzadə bildirib
ki, keçmiş SSRİ rəhbərliyi tərəfindən Azər baycan
xalqının yenilməz iradəsini qırmaq, demokratiya
və azadlıq uğrunda mübarizəsini boğmağa yönələn
bu amansız cinayət nəticəsində 1990-cı il yanvarın
19-dan 20-nə keçən gecə Bakıda görünməmiş

vəhşiliklər baş verdi. Günahsız insanlar, o cüm lə -
dən uşaqlar, qocalar və qadınlar qətlə yetirildi, yüz -
lər lə adam müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti aldı. 20
Yan vardan sonrakı günlərdə də Bakıda qırğın da -
vam etdirildi. Sovet qoşunlarının təcavüzü nə ti cə -
sin də Bakıda 134 mülki vətəndaş öldürülmüş, 600-
dən çox adam yaralanmışdı. Öldürülənlər arasında
beş millətin nümayəndələri, 20-dən çox qadın,
uşaq var idi.

Digər çıxış edənlər bildirdilər ki, gündən-günə
Azər baycanın dövlət müstəqilliyi daha da möh -
kəm lənir, ölkəmiz sürətlə inkişaf edir, qüdrətlənir,

or dumuz güclənir. Bütün bunlar isə tor paq la rı mı -
zın erməni işğalından azad ediləcəyi günü ya xın -
laş dırır. Şəhidlərin müqəddəs qanının yerdə qal -
ma ma sı üçün hər bir azərbaycanlı öz üzərində
daim ça lış malı, vətənə layiqli övlad olmaq üçün
bütün qüv və və bacarığını əsirgəməməlidir.
Yalnız bu hal da əziz şəhidlərimizin ölməz ruhları
qar şı sın dakı mənəvi borcumuzu yerinə yetirmiş
olarıq.

Azərbaycan xalqı 20 Yanvar şəhidlərinin
xatirəsini daim əziz tutacaq, onların fədakarlıqları
xalqın yaddaşından heç zaman silinməyəcək.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham
Əliyevin 2016-cı il 7 mart tarixli müvafiq
Fərmanına uyğun olaraq Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi tərəfindən torpaqların elektron kadastr
uçotu işləri yeni yanaşmalar və müasir çağırışlar
əsasında davam etdirilir. Artıq Neftçala rayonu üzrə
bu istiqamətdə əldə edilən yeni məlumatlar real
şəraitdə istifadə ediləcək. Bu məqsədlə Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən Neftçala ra -
yo nunda görülən işlərin nəticələri, sistemin istifadə
qay daları ilə bağlı Regional Forum keçirilib. Təd bir -
də komitənin tabeli qurumlarının, aidiyyəti mər kəzi
icra hakimiyyəti orqanlarının, bələdiyyələrin, ra yon
İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri iştirak edib.
Müəssisə, idarə, təşkilat və media nü ma yən də lərinin
də maraq göstərdiyi ictimai təqdimatda bu layihənin
nəticələri, üstünlükləri və gələcək pers pektivləri
müzakirə olunub. Uçot işlərinin real şə raitdə tətbiqi
mexanizmi onlara əyani şəkildə gös tərilib, layihənin
rayonda torpaqların səmərəli ida rəsi və istifadəsinə
göstərəcəyi müsbət təsirlər izah edilib.

Bildirilib ki, torpaqların elektron kadastr uçotu
informasiya bazasında torpaqların təyinatından tutmuş

onun münbitliyinə qədər bütün göstəricilər əks olunur.
Neftçala rayonunda yekunlaşan bu işlər nəticəsində
bütün torpaqların dəqiq sərhədləri, miqyası, istifadə
təyinatı müəyyənləşir. Beləliklə, nəticələr əsasında
dövlət özünün sahibliyində və mülkiyyətində olan
torpaqların balansını əldə etmiş olur. Bələdiyyələr
təyinatına, mülkiyyət və əmlak növünə görə harada və

nə qədər torpaq olduğuna dair bölgü məlumatları əldə
edir. Xüsusi mülkiyyət sahibliyi dəqiqləşir, pay
torpaqlarının sahəsi dəqiqləşdirilir.

Uçot işləri nəticəsində Neftçala rayonunun
bələdiyyə hüdudları daxilində 96,3 min hektar
torpaq sahəsinin mövcudluğu  müəyyən olunub.
Bəlli olub ki,  bu ərazidən 16,9 min hektarı dövlət,

40,1min hektarı  bələdiyyə, 39,2 min hektarı xüsusi
mülkiyyətdə olan torpaqların payına düşür.
Bələdiyyə hüdudları daxilindəki torpaq sahələrinin
66 min hektara yaxını (68,5 %-i) kənd təsərrüfatına
yararlı torpaqlardır ki, bunun da 51,7 min hektarını
əkin sahələri təşkil edir. Torpaq islahatı aparılan
zaman rayon üzrə əkin sahəsinin cəmi 45,0 min

hek tar olduğu halda, elektron uçotu nəticəsində
müx təlif uqodiyaların hesabına onun həcminin ar -
ta raq 51,7 min hektara çatdığı müəyyən edilib.
Uçot işləri zamanı həmçinin  müəyyən edilib ki,
tor paq payı almış ailələrdən 4,1 minə yaxının tor -
paq ölçüləri 1 hektaradəkdir. Bu da onu göstərir ki,
tor paq sahələrinin konsolidasiyasına, birləşməsinə
eh tiyac vardır. Həmçinin torpaqların uçotu zamanı
kənd təsərrüfatına yararlı  sahələrdə  yerləşən öz ba -
şı na salınmış  tikili və qurğular barədə də müfəssəl
məlumatlar əldə edilib. Belə ki, həmin ərazilərdə
995 tikili və qurğuların (bundan 88-i dövlət mül -
kiy yətində, 857-si bə lə diy yə mülkiyyətində, 50-si
xüsusi mülkiyyətdə) olduğu aşkar olunub. 

Elektron kadastr uçotu işləri özündə həmçinin
torpaqların kəmiyyət göstəriciləri ilə bərabər, key -
fiyyət göstəricilərinin də müəyyənləş dirilməsini
ehtiva edir. Torpaqların iqtisadi qiymətləndirilməsi
və bonitirovkası ilə bağlı məlumat bazasının yara -
dıl ması, otlaqların geobotaniki, torpaqların  ero zi -
ya xəritələrinin tərtibi  kənd təsərrüfatına yararlı
tor paqlardan elmi əsaslarla istifadəyə şərait yara -
da caqdır.

“20 Yanvar tariximizin qəhrəmanlıq səhifəsidir” mövzusunda anım tədbiri keçirilib

Torpaq uçotu sahəsində yeni ilin ilk nəticəsi Neftçala rayonunda istifadəyə verildi
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15 yanvar 2019-cu il tarixdә respublikanın şәhәr vә rayonları üzrә keçirilmiş  hәrraclarda  satılmış  kiçik dövlәt müәssisәlәrinin (obyektlәrin) siyahısı

15 yanvar 2019-cu il tarixdә Bakı şәhәri üzrә keçirilmiş  hәrracda satılmış istifadәsiz olan daşınmaz dövlәt әmlakının siyahısı

Bakı şәhәri  üzrә  15 yanvar 2019-cu il tarixdә keçirilmiş hәrracda satılmış  nәqliyyat vasitәlәrinin siyahısı

Torpaq müsabiqәlәrinin vә hәrraclarının keçirilmәsi haqqında mәlumat
Torpaq müsabiqә vә hәrracları fevral ayının 21-dә  keçirilәcәkdir.

(Әrizәlәr  21 yanvar 2019-cu il tarixdәn 21 fevral 2019-cu il tarixәdәk qәbul edilir)

2019-cu il fevral ayının 19-da keçirilәcәk pul hәrracında sәhmlәri satışa çıxarılacaq sәhmdar cәmiyyәtlәri haqqında mәlumat

№ Müәssisә vә obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi sahәsi

(kv.m)
Özәllәşdirilәn torpaq

sahәsi (kv.m)
İşçilәrinin sayı

(nәfәr)
İlkin satış (start)
qiymәti (manat)

Hәrracın yekun satış
qiymәti (manat)

Sәrәncamın
№-si vә tarixi

1
11 saylı yanacaq dol durma

mәntәqәsi
Bakı şәhәri, Sәbail rayonu, Ş.Allahverdiyev küçәsi, 6B

İstehsal vә Xidmәt Müәssisә lәrinin
İdarәetmә Mәrkәzi 

82,2 2500,0 x 332500 332500 
№129

07.10.2016

2 130 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Buzovna qәsәbәsi, R.Axundov

küçәsi, 83G
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә lәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi 
211,2 x x 23750 23750 

№105
19.08.2016

3 30 saylı mağaza (inşaat)
Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Maştağa qәsәbәsi, M.Şәfai

küçәsi, 125
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә lәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi 
408,3 x x 14750 14750 

№105
19.08.2016

4 5 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Maştağa qәsәbәsi, Axund Mirzә

Әbdülkәrim küçәsi, 78G
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә lәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi 
184,2 x x 8500 8500 

№105
19.08.2016

5 91 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Zirә qәsәbәsi, N.Hüseynov küçәsi,

25G
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә lәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi 
190,5 x x 10000 10000 

№111
26.08.2016

6 46 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Zirә qәsәbәsi, A.Babayev küçәsi,

6F
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә lәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi 
139,8 x x 10000 10000 

№105
19.08.2016

7 103 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Şağan qәsәbәsi, M.Hüseynzadә

küçәsi, 27A
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә lәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi 
147,0 x 1 10000 10000 

№117
23.09.2016

8 Yardımçı tәsәrrüfat Bilәsuvar rayonu, Nәsimikәnd kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә lәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi
121,6 2408,0 x 5000 5000 

№190
20.07.2018

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi Ümumi sahәsi (kv.m)
Özәllәşdirilәn torpaq

sahәsi (kv.m)
Hәrraca çıxarılan  ilkin
satış qiymәti (manat)

Hәrracda yekun satış
qiymәti

Sәrәncamın
№-si vә tarixi

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Sәbail rayonu,

M.Useynov küçәsi, 29
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Sәbail rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
4 mәrtәbәli binanın 4-cü
mәrtәbәsinin bir hissәsi

352,7 x 400000 400000 
№27

10.02.2017

№ Balanssaxlayıcı müәssisәnin adı
Avtonәqliyyat

vasitәlәrinin markası
Buraxılış ili

Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiymәti (manat)

Hәrracda yekun
satış qiymәti

Protokol №-si vә tarixi

1 Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi KİA Optima 2005 4000 6000 40/18   06.12.2018
2 Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi KİA Optima 2006 6000 10100 40/18   06.12.2018
3 Azәrbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi QAZ-3110-101 2003 1300 3100 40/18   06.12.2018
4 Azәrbaycan Respublikası Daxili Işlәr Nazirliyi Maddi-Texniki Tәminat Baş İdarәsinә bilavasitә tabe olan Avtomobil Tәsәrrüfatı FIAT Doblo 2007 3500 3500 40/18   06.12.2018
5 Azәrbaycan Respublikası Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi yanında Kәnd Tәsәrrüfatı Layihәlәri vә Kreditlәrinin İdarә Edilmәsi üzrә Dövlәt Xidmәti Nissan Maxima 2007 5250 7100 40/18   06.12.2018
6 Azәrbaycan Respublikası Daxili Işlәr Nazirliyi Maddi-Texniki Tәminat Baş İdarәsinә bilavasitә tabe olan Avtomobil Tәsәrrüfatı UAZ-3741 1999 2000 2000 40/18   06.12.2018

Sıra
№ si

Torpağı müsabiqә vә ya
hәrraclara çıxaran hüquqi

şәxs (yerli icra
hakimiyyәti, bәlәdiyyә)

Müsabiqә
vә ya
hәrrac

Müsabiqә vә ya hәrracın keçirildiyi yer vә әlaqә tele-
fonu

Müsabiqә vә ya hәrraca çıxarılan
torpaq sahәsi vә satıcı ilә

bağlanacaq müqavilәnin layihәsi ilә
tanış olma tarixi, vaxtı vә ünvanı

Sahәsi (kv.m
vә ya ha.),
satılır vә ya

icarәyә verilir

Satışda-normativ
qiymәt, icarәdә

icarә haqqının aşağı
hәddi (manatla)

Hәrracda ilkin qiymәt,
hәr rac addımı vә ya mü -
sabiqәdә qiymәt, icarәdә

icarә haqqı (manatla)

Hansı mәqsәd üçün
satılır vә ya icarәyә

verilir

Uqodiya (tәsәrrüfat yeri)
növü, keyfiyyәt qrupu,

şәhәrlәrdә vә rayon
mәrkәzlәrindә zona

Torpaq üzәrindә
hüququ tәsdiq
edәn sәnәdin

nömrәsi

1
Şirvan şәhәri Şirvan

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Şirvan әrazi şöbәsi Şirvan şәhәri,
M.Rәsulzadә küçәsi14 Tel: (021) 215 27 98

21 fevral 2019, 15:00-dәn 18:00-
dәk Şirvan şәhәri

33,6 kv.m
Satılır

48,70 940,80 94,00 Sahibkarlıq I zona 911012001605

2
Mingәçevir şәhәri

Mingәçevir Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Mingәçevir әrazi şöbәsi, Mingәçevir
şәhәri, H.Әliyev prospekti 26/11 Tel:(024) 274 45 00 

21 fevral 2019, 15:00-dan 18:00-
dәk Mingәçevir şәhәri

60 kv.m Satılır 30,00 144,00 Sahibkarlıq IV zona 902012000562

3
Lәnkәran rayonu

Lәnkәran Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Lәnkәran әrazi şöbәsi, Lәnkәran şәhәri,
Qala Xiyabani küçәsi 30 Tel: (025) 255 15 13 

21 fevral 2019, 15:00-dәn 18:00-
dәk Lәnkәran şәhәri

86 kv.m Satılır 96,60 185,00 Fәrdi yaşayış evi II zona 802012002474

4
Astara rayonu Rüdәkәnar

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Lәnkәran әrazi şöbәsi, Lәnkәran şәhәri,
Qala Xiyabani küçәsi 30 Tel: (025) 255 15 13 

21 fevral 2019, 15:00-dәn 18:00-
dәk Lәnkәran şәhәri

900 kv.m İcarә 1,00 27,00
Kәnd tәsәrrüfatı mәh -

sullarının istehsalı
III qrup әkin 801012000709

5
Bәrdә rayonu Hacallı

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Bәrdә әrazi şöbәsi, Bәrdә şәhәri,
H.Әliyev prospekti, 357 Tel: (020) 205 27 77

21 fevral 2019, 15:00-dәn 18:00-
dәk Bәrdә şәhәri

8000 kv.m
İcarә

1,22 78,00 Heyvandarlıq örüş 610012001523

6
Qazax rayonu Daş Salahlı

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Qazax әrazi şöbәsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küçәsi 75 Tel:(022) 295 17 96

21 fevral 2019, 15:00-dan 18:00-
dәk Qazax rayonu

1,45 ha İcarә 1,04 1160,00
Kәnd tәsәrrüfatı (hey-

vandarlıq) 
örüş 501012001356

7
Qazax rayonu Daş Salahlı

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Qazax әrazi şöbәsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küçәsi 75 Tel:(022) 295 17 96

21 fevral 2019, 15:00-dan 18:00-
dәk Qazax rayonu

3,0 ha İcarә 2,16 2400,00
Kәnd tәsәrrüfatı (hey-

vandarlıq) 
örüş 501012001355

Sıra
sayı

Sәhmdar cәmiyyәtinin adı vә tәsis tarixi Sәhmdar cәmiyyәtinin hüquqi ünvanı

Nizamnamә
kapitalının

hәcmi
(manat)

Buraxılmış
sәhmlәrin

ümumi sayı
(әdәd)

Bir sәhmin
nominal
qiymәti
(manat)

Satışa çıxarılmış sәhmlәr            

Satışa çıxarılan
sәhmlәrin nominal

dәyәri  (manat)

Satışa çıxarılan
sәhmlәrin ilkin hәrrac

(satış) qiymәti
(manat)

İlkin satış qiymәtinin
10%-i hәcmindә

hesablanmış behin
mәblәği (manat)

sayı
(әdәd)

buraxılmış
sәhmlәrin ümumi

sayında %-lә

1 Azәrmetalinvest №164 17.03.1999 Sumqayıt şәhәri, Sülh küçәsi, 1 385889,00 192944 2,00 58673 30,41 117346,00 58673,00 5867,30

2 Azinterservis №1107 01.12.1997 Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Heydәr Әliyev prospekti, 106 "a" 886154,00 443077 2,00 133167 30,06 266334,00 133167,00 13316,70

3 Bәrdә Kәrpic №641 25.08.1997 Bәrdә rayonu, Tәrtәr magistralı, Zümürxaç kәndi 585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 87756,00 8775,60

4 Bәrdә Mexaniki Tәmir № 272 25.10.2000 Bәrdә rayonu, Alaçadırlı kәndi 245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70

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

6 Goranboy Sәnaye İnşaat №84 31.03.2009 Goranboy şәhәri, S.Vurğun küçәsi, 80 47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40

7 Kürdәmir Kәndkimya Tәchizat №234   09.02.1998 Kürdәmir şәhәri,Bakı prospekti, 18 481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80

8 Kürdәmir Quşçuluq № 565  08.08.1997 Kürdәmir rayonu, Әrәbxana kәndi 355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00

9 Lәki Sinklәnmiş qablar №532   06.04.1998 Ağdaş rayonu, Lәki qәsәbәsi 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50

10 Lerik Kәndkimya №1178  15.12.1997 Lerik rayonu,Bilnә kәndi 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10

11 Oğuz Kәndkimya №235  09.02.1998 Oğuz rayonu,Kәrimli kәndi 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00

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

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

14 Salyan İnşaat Xidmәt №362  28.11.2007 Salyan şәhәri, N.Babayev küçәsi, 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 qәsәbәsi 220530,00 110265 2,00 33099 30,02 66198,00 33099,00 3309,90

16 Şamaxı Dәmir Beton №1205 15.12.1997 Şamaxı rayonu, Şәhriyar qәsәbәsi 20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 304,80

17 Şәki Tikinti Quraşdırma №50 05.03.2007 Şәki rayonu, Cumakәnd kәndi 153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80

18 Şәmkir Nәqliyyat Ekspedisiya №21 06.01.1998 Şәmkir rayonu, Dәllәr qәsәbәsi 30753,60 15376 2,00 4614 30,01 9228,00 4614,00 461,40

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

20 Xırdalan Nәqliyyat №927  27.10.1997 Abşeron rayonu, Xırdalan şәhәri 59230,60 29615 2,00 8904 30,07 17808,00 8904,00 890,40

Pul hәrracında qanunvericiliyә müvafiq olaraq, alıcı hesab
edilәn, sifarişi vә digәr zәruri sәnәdlәri tәqdim etmiş  hüquqi vә
fiziki  şәxslәr iştirak edә bilәrlәr.

Sifarişlәr  Azәrbaycan Respublikasının Әmlak Mәsәlәlәri
Döv lәt Komitәsinin Әmlak Xidmәtlәri Mәkanında (ünvan: Bakı
şә hәri, Nizami rayonu, Xәlil Rza Ulutürk küçәsi, 20) vә yaxud ko -
mitәnin e-emdk.gov.az elektron xidmәtlәr portalı vasitәsilә hәr -
racın keçirilmәsinә әn geci 3 bank günü qalanadәk  qәbul olu na -
caqdır. Mәlumat dәrc olunduğu gündәn hәrracda iştirak etmәk ar -

zusunda olan fiziki vә hüquqi şәxslәr sәhmlәri satışa çıxarılan mü -
әs sisәlәr barәdә zәruri mәlumatlarla komitәnin priva ti za tion.az
portalında vә  emissiya prospektlәri (özәllәşdirmә planları)  ilә
Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindә  tanış ola bilәrlәr.

Hәrracda iştirak etmәk üçün (elektron sifariş verәnlәr istisna
olmaqla) Sәhmdar cәmiyyәtlәrinin sәhmlәrinin vә müştәrәk
müәssisәlәrin nizamnamә kapitalındakı dövlәtin payının pul
hәrraclarında satışı üzrә hәrrac komissiyasına   hәrracın
keçirilmәsinә әn geci 3 bank günü qalanadәk aşağıdakı sәnәdlәr

tәqdim olunmalıdır:
-müәyyәn edilmiş qaydada tәsdiq olunmuş formada sifariş;

-müәyyәn edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn
ödәmә sәnәdinin surәti; (pul hәrraclarına çıxarılan sәhmlәrin
ilkin satış qiymәtinin 10% mәblәğindә beh Azәrbaycan
Respublikası Mәrkәzi Bankında  Әmlak Mәsәlәlәri  Dövlәt Ko -
mi tәsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944 hesab laş ma
hesabına (VÖEN:2000015631) ödәnilmәlidir.)

-hüquqi şәxslәr üçün tәsis sәnәdlәrinin müәyyәn olunmuş

qaydada tәsdiq edilmiş surәtlәri;        
-fiziki şәxslәr üçün şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәdin surәti.

Pul hәrracı 2019-cu ilin fevral ayının  19 -da saat 09:30-da
Azәrbaycan Respublikasının Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Әmlak Xidmәtlәri Mәkanında (ünvan: Bakı şәhәri,
Nizami rayonu, Xәlil Rza Ulutürk küçәsi, 20) keçirilәcәkdir.

Әlavә mәlumatı Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin  193
nömrәli çağrı mәrkәzi  vasitәsi ilә  vә komitәnin privatization. az
portalından ala bilәrsiniz.
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19 fevral 2019-cu il tarixindә saat 12.00-da ilkin hәrraca çıxarılacaq dövlәt nәfinә müsadirә edilmiş әmlakların siyahısı

Sıra sayı Әmlakın adı Әmlakın yerlәşdiyi ünvan Ölçü vahidi Miqdarı Әmlakın tam qiymәti                   Әmlakın start (satış) qiymәti                    10% beh                                

Sabunçu rayonu

1 "Samsung Duas GT-E1202I" markalı  mobil telefon Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 5 5 0,5

Xәzәr rayonu

1 "Nokia 105" markalı  mobil telefon Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 5 5 0,5

2 "BlackBerry 9105"markalı  mobil telefon Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 10 10 1

3 "Samsung SM-G130H " markalı  mobil telefon Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 6 6 0,6

Nәsimi rayonu

1 "Samsung GT-C3011" markalı  mobil telefon Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 15 15 1,5

2 "Acer" markalı noutbook Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 200 200 20

manatla

Qeyd: Hәrracda iştirak etmәk istәyәn fiziki vә hüquqi şәxslәr
satışa çıxarılan әmlaka sifariş vermәk üçün Әmlak Xidmәtlәri
Mәkanına müraciәt edә bilәrlәr. Hәrraclarda sifariş vә digәr
zәruri sәnәdlәri tәqdim etmiş, satılan әmlakın ilkin satış
qiymәtinin 10% hәcmindә behi ödәmiş hüquqi vә fiziki şәxslәr
iştirak edә bilәrlәr. Sifarişlәr Әmlak Xidmәtlәri Mәkanında
(Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Xәlil Rza Ulutürk küçәsi, 20

ünvanında) vә yaxud komitәnin e-emdk.gov.az elektron
xidmәtlәr portalı vasitәsilә hәrracın keçirilmәsinә әn geci 3 bank
günü qalanadәk qәbul edilir. 

- hüquqi şәxslәr üçün tәsis sәnәdlәrinin müәyyәn olunmuş
qaydada tәsdiq edilmiş surәtlәri;

- fiziki şәxslәr üçün şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәdin surәti;
- aşağıdakı hesaba 10% behin köçürülmәsini tәsdiq edәn

sәnәdin surәti;
Hesab nömrәsi:
Dövlәt Xәzinәdarlıq Agentliyi, Kod 210005, VÖEN

1401555071, 
Müxbir hesab AZ85NABZ01360100000003003944,

SWİFT BİK CTREAZ22.
Vәsaiti alan:Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin  yanında

Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzi,
Hesab № AZ77CTRE00000000000002647902  VÖEN
2000325371. 

Büdcә tәsnifatının kodu: 142191
Büdcә sәviyyәsinin kodu: 7
Ünvan: Bakı şәhәri, Nizami rayonu, X.R.Ulutürk 20             
Tel: 193

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komis si ya sı -
na aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında
müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Bakı şәhәri üzrә: Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (Әmlak
Xidmәtlәri Mәkanının binası 2-ci mәrtәbә)

ünvan: (Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Xәlil Rza Ulutürk
küşәsi, 20)

Qax şәhәri üzrә: ünvan: Qax şәhәri, İ.Mustafayev küçәsi, 31
әlaqә telefonu: (kod 2425) 5-43-83

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac -
ların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komis si ya sı -
na aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına
ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında

müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Gәncә şәhәri üzrә: ünvan: Gәncә şәhәri, Heydәr Әliyev

adına meydan (Gәncә şәhәr İcra Hakimiyyәtinin binası) әlaqә
telefonu: (kod 022) 256-13-76

Mingәçevir şәhәri üzrә: ünvan: Mingәçevir şәhәri, Heydәr Әliyev
prospekti, 26/11, әlaqә telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00

Yevlax şәhәri üzrә: ünvan: Yevlax şәhәri, Q.Quliyev küçәsi

8A, әlaqә telefonu: (kod 022336) 6-45-62
Astara şәhәri üzrә: ünvan: Azәrbaycan küçәsi 15, әlaqә

telefonu: (kod 02522), 5-11-28
Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac -

ların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissi ya sı -
na aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında

müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Yardımlı şәhәri üzrә: 
ünvan: Yardımlı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 96 , әlaqә

telefonu: (kod 02520) 6-26-68

İsmayıllı şәhәri üzrә: ünvan: İsmayıllı şәhәri, Heydәr Әliyev
prospekti 46, әlaqә telefonu: (kod 02028) 5-64-64

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac -
la rın Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә

Auksion Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (Әmlak Xidmәtlәri

Mәkanının binası 2-ci mәrtәbә)

ünvan:( Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Xәlil Rza Ulutürk
küşәsi, 20)

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da respublikanın şәhәr vә rayonlarında tәkrar hәrraca çıxarılacaq kiçik dövlәt müәssisә vә obyektlәrinin siyahısı

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da respublikanın şәhәr vә rayonlarında tәkrar hәrraca çıxarılacaq kiçik dövlәt müәssisә vә obyektlәrinin siyahısı

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da respublikanın şәhәr vә rayonlarında tәkrar hәrraca çıxarılacaq kiçik dövlәt müәssisә vә obyektlәrinin siyahısı

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Bakı şәhәrindә tәkrar hәrraca çıxarılacaq istifadәsiz olan daşınmaz dövlәt әmlakının siyahısı

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli şәrtlәrlә
satımış hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Әmlak kom-

pleksi
Qax rayonu, Әmbәrçay kәndi

İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -
lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

339,8 4801,5 x 21000 x 16500 37500 3750 

2
Әmlak kom-

pleksi
Bakı şәhәri, Binәqәdi rayonu, 3097-ci
mәhәllә, Әhmәd Rәcәbli küçәsi, 65D

İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -
lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

838,3 2853,4 1 100000 x  350000 450000 45000 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satımış hissә (15%)

(manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

binası
Gәncә şәhәri, Nizami rayonu,
N.Nәrimanov prospekti, 185

İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -
lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

211,4 375,0 x 7500 x 7500 15000 1500 

2
Yardımçı
tәsәrrüfat

Mingәçevir şәhәri, Kür çayının
sağ sahili

İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -
lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

1909,1 21000,0 1 42500 15000 60000 102500 10250 

3
Yardımçı
tәsәrrüfat

Yevlax rayonu, Aran qәsәbәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi
1333,6 43583,0 x 50000 x  110000 160000 16000 

4 Tara müәssisәsi
Astara şәhәri, H.Aslanov küçәsi,

40A
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi
77,7 686,0 x 7500 x  7500 15000 1500 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%)

(manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satımış hissә (15%)

(manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat)

1 Şәhәr klubu
Yardımlı şәhәri,
Daşkәnd küçәsi

Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,
Masallı Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi

80,0 99,0 x 1000 x 250 1250 125 

2
Bozayran kәnd

klubu
Yardımlı rayonu,
Bozayran kәndi

Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,
Masallı Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi

59,7 64,3 x 500 x 100 600 60 

3
Soltankәnd kәnd
Yaradıcılıq Evi

İsmayıllı rayonu,
Soltankәnd kәndi

Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,
İsmayıllı Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi

673,7 1364,9 2 12000 x  3000 15000 1500 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-ya şayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu,

R.Qәmbәrov küçәsi, 12
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Sabunçu rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın yarım -

zirzәmisinin bir hissәsi
80,7 x 16500 x 16500 1650 
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19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da respublikanın şәhәr vә rayonlarında tәkrar hәrraca çıxarılacaq kiçik dövlәt müәssisә vә obyektlәrinin siyahısı

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Bәrdә şәhәrindә tәkrar hәrraca çıxarılacaq kiçik dövlәt müәssisә vә obyektin siyahısı

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında müvafiq

yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Neftçala şәhәri üzrә:
ünvan: Neftçala şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti 33, әlaqә

telefonu: (kod 02126) 3-39-21, 050-335-80-13

Şamaxı şәhәri üzrә: ünvan: Şamaxı şәhәri, Heydәr Әliyev
prospekti 27, әlaqә telefonu: (kod 02026) 5-75-06

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları
Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi
vә icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Bәrdә şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Bәrdә şәhәri üzrә: ünvan: Bәrdә şәhәri, Nizami küçәsi 83

әlaqә telefonu: (kod 2020) 5-27-77
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә Auksion

Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (Әmlak Xidmәtlәri

Mәkanının binası 2-ci mәrtәbә)

ünvan:( Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Xәlil Rza Ulutürk
küşәsi, 20)

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında müvafiq

yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Sumqayıt şәhәri üzrә: 
ünvan: Sumqayıt şәhәri, 18-ci mәhәllә, bina 4/12, әlaqә tele-

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

Şәmkir şәhәri üzrә: ünvan: Şәmkir şәhәri, S.Vurğun küçәsi,
162 әlaqә telefonu: (kod 02230) 5-33-71

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları
Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi
vә icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Qusar şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Qusar şәhәri üzrә: ünvan: Qusar şәhәri, M.Füzuli küçәsi 21,

әlaqә telefonu: (kod 02338) 5-24-87
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә

Auksion Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (Әmlak Xidmәtlәri

Mәkanının binası 2-ci mәrtәbә)

ünvan:( Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Xәlil Rza Ulutürk
küşәsi, 20)

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları
Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi
vә icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

№
Müәssisә vә obyektin

adı
Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı

Ümumi
faydalı sahәsi

(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Әmәk kollektivinә
güzәştli şәrtlәrlә satımış

hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
3 saylı Xüsusi -

lәşdirilmiş Avtobaza
Neftçala şәhәri, M.Ә.Sabir

küçәsi, 1C
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi,

keçmiş "Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
49,1 1336,2 x 1500 x 3500 5000 500 

2 İnzibati idarә binası
Neftçala şәhәri, Heydәr
Әliyev prospekti, 29 K

İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi,
keçmiş "Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 

275,1 x x 17500 x x 17500 1750 

3
Şamaxı әrazi Yun tә da -
rükü vә qәbulu idarәsi

Şamaxı rayonu, Şamaxı-
Göylәr yolunun sağ kәnarı

İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi,
keçmiş "Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 

1585,3 4792,2 x 12500 x  15000 27500 2750 

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Bakı şәhәrindә tәkrar hәrraca çıxarılacaq kiçik dövlәt müәssisә vә obyektin siyahısı

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da respublikanın şәhәr vә rayonlarında tәkrar hәrraca çıxarılacaq kiçik dövlәt müәssisә vә obyektlәrinin siyahısı

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Qusar şәhәrindә tәkrar hәrraca çıxarılacaq kiçik dövlәt müәssisә vә obyektin siyahısı

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Bakı şәhәrindә tәkrar hәrraca çıxarılacaq kiçik dövlәt müәssisә vә obyektlәrinin siyahısı

№
Müәssisә vә obyektin

adı
Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı

Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%)

(manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satımış hissә (15%)

(manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat)

1
Avtomobillәrә texniki

qulluq stansiyası
Bәrdә rayonu,

Mirzәxan kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi, keçmiş

"Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
92,1 1500,0 x 4000 x 7500 11500 1150 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%)

(manat)

Әmәk kollektivinә
güzәştli şәrtlәrlә satımış

hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat) 

1
15 saylı bazarın
Qızıldaş filialı

Bakı şәhәri, Qaradağ
rayonu, Qızıldaş qәsәbәsi

İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi,
keçmiş "Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 

183,0 320,0 x 12000 x 3000 15000 1500 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli şәrtlәrlә
satımış hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiymәti (manat)

10% beh (manat)

1
Şәmkir yun tә -

darükü mәntәqәsi
Şәmkir rayonu,

Keçili kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
3312,4 62695,5 x 60000 x  115000 175000 17500 

2 Әmlak kompleksi
Sumqayıt şәhәri,

Sahil küçәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
577,1 5412,0 x 50000 x  275000 325000 32500 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli şәrtlәrlә
satımış hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti (manat)

10% beh (manat)

1
Qusar Tәdarük

Satış Bazası
Qusar rayonu,

Gәdәzeyxur kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
3813,2 18783,9 x 70000 x  30000 100000 10000 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn tor -
paq sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli şәrt -
lәrlә satımış hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
10 saylı mağa-

za (inşaat)
Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Nardaran

qәsәbәsi, Şeyx Әli Tuti küçәsi, 1C
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
1133,5 2716,1 x 15000 x  50000 65000 6500 

2
"Lalә" şadlıq

evi
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Binә qәsәbәsi,

2146-cı mәhәllә, Hicran Hasilov küçәsi, 23C
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
1772,7 1898,4 x 140000 x  38000 178000 17800 

3
"Mәrdәkan"

restoranı
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Mәrdәkan

qәsәbәsi, Yesenin küçәsi, 2-ci döngә, bina 2M
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
1743,9 x x 300000 x  x 300000 30000 

4
4 saylı kafe
(Gilavar)

Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Mәrdәkan
qәsәbәsi, Yesenin küçәsi, 249

İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -
lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

324,8 882,0 1 66300 23400 100000 166300 16630 
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19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da respublikanın şәhәr vә rayonlarında tәkrar hәrraca çıxarılacaq kiçik dövlәt müәssisә vә obyektlәrinin siyahısı

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da respublikanın şәhәr vә rayonlarında
tәkrar hәrraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddәtlәri ötmüş vә tikintisi başa çatdırılmamış obyektlәrin siyahısı

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında müvafiq

yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Xaçmaz şәhәri üzrә:
ünvan: Xaçmaz şәhәri, M.Ә.Rәsulzadә küçәsi, 7 әlaqә telefo-

nu: (kod 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27

Qusar şәhәri üzrә: ünvan: Qusar şәhәri, M.Füzuli küçәsi 21,
әlaqә telefonu: (kod 02338) 5-24-87

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları
Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi
vә icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında müvafiq

yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Lәnkәran şәhәri üzrә: ünvan: Lәnkәran şәhәri, Qala Xiyabani

küçәsi 30, әlaqә telefonu: (kod 02525) 5-15-13
Cәlilabad şәhәri üzrә:

ünvan: Cәlilabad şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 151 әlaqә
telefonu: (kod 02524) 5-50-03

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları
Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi
vә icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә Auksion

Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (Әmlak Xidmәtlәri

Mәkanının binası 2-ci mәrtәbә)

ünvan:( Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Xәlil Rza Ulutürk
küşәsi, 20)

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar İsmayıllı şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

İsmayıllı şәhәri üzrә: ünvan: İsmayıllı şәhәri, Heydәr Әliyev

prospekti 46, әlaqә telefonu: (kod 02028) 5-64-64
Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları

Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi
vә icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar Sumqayıt şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Sumqayıt şәhәri üzrә: ünvan: Sumqayıt şәhәri, 18-ci mәhәllә,

bina 4/12, әlaqә telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80
Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları

Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi
vә icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında müvafiq

yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
İmişli şәhәri üzrә: 
ünvan: İmişli şәhәri, 20 Yanvar küçәsi 11, әlaqә telefonu: (kod

02124) 6-35-31, 6-40-29

Sabirabad şәhәri üzrә: ünvan: Sabirabad şәhәri, İlham
İsgәndәrov küçәsi 9, әlaqә telefonu: (kod 02123) 5-63-52

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları
Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi
vә icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Әmәk kollektivinә
güzәştli şәrtlәrlә satımış

hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Sәrkәrli kәnd

klubu
Xaçmaz rayonu,
Sәrkәrli kәndi

Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,
Xaçmaz Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi

66,1 1021,2 x 500 x 1750 2250 225 

2
Avaranqışlaq
kәnd klubu

Qusar rayonu,
Avaranqışlaq kәndi

Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,
Xaçmaz Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi

85,4 2075,0 3 1750 x  5250 7000 700

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Bakı şәhәrindә tәkrar hәrraca çıxarılacaq istifadәsiz olan daşınmaz dövlәt әmlakının siyahısı

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da İsmayıllı şәhәrindә tәkrar hәrraca çıxarılacaq kiçik dövlәt müәssisә vә obyektlәrinin siyahısı

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Sumqayıt şәhәrindә tәkrar hәrraca çıxarılacaq daşınmaz dövlәt әmlakının siyahısı

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da respublikanın şәhәr vә rayonlarında tәkrar hәrraca çıxarılacaq kiçik dövlәt müәssisә vә obyektlәrinin siyahısı

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi tәşkilatın adı
Özәllәşdirilәn torpaq

sahәsi (kv.m)
Әmlakın ilkin (satış) qiymәti

(100%) (manat)
Torpaq sahәsinin  ilkin (satış)

qiymәti  (manat)
Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin

(satış) qiymәti (manat)
10% beh
(manat)

1
Mәişәt xidmәti obyektinin

yarımçıq tikilisi
Lәnkәran rayonu, Liman şәhәri,

M.Ә.Rәsulzadә küçәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi, keçmiş

"Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
3700,0 1000 39000 40000 4000 

2
Mәktәb binasının yarımçıq

tikilisi
Cәlilabad rayonu, Maşlıq kәndi

İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi, "Bakı
Fәhlәsi" Şәrab Zavodu

12556,1 500 27000 27500 2750 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış)

qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat)

1
Qeyri-ya -

şayış sahәsi
Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov

qәsәbәsi, Nazim İsmayılov küçәsi, 2
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı De par ta -
menti, 3 saylı Xüsusi Tәyinatlı Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi

5 mәrtәbәli binanın ya rım -
zirzәmisinin bir hissәsi

77,7 x 15000 x 15000 1500 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%)

(manat)

Әmәk kollektivinә
güzәştli şәrtlәrlә satımış

hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat)

1
45 saylı Tәmir
Tikinti Sahәsi

İsmayıllı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 2
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
555,1 5432,8 1 15000 x 30000 45000 4500 

2
İsmayıllı Tәmir
Tikinti Sahәsi

İsmayıllı şәhәri, M.Müşfiq küçәsi, 35 (torpaq sahәsi 12600.6 kv.m,
faydalı sahәsi 588.7 kv.m) vә İsmayıllı rayonu, Әyriçay çayının

sahili (torpaq sahәsi 3200.5 kv.m, faydalı sahәsi 44.6 kv.m)

İstehsal vә Xidmәt
Müәssisәlәrinin İdarәetmә

Mәrkәzi 
633,3 15801,1 x 27500 x 82500 110000 11000 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin  (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Sumqayıt şәhәri, 10-cu mikrora-

yon, bina 3
Sumqayıt Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Sumqayıt şәhәr Mәnzil-Kommunal

Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyinin Mәnzil Tәsәrrüfatı İstismarı İdarәsi
9 mәrtәbәli binanın

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
21,7 x 2500 x 2500 250 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Sumqayıt şәhәri, 10-cu mikrora-

yon, bina 8
Sumqayıt Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Sumqayıt şәhәr Mәnzil-Kommunal

Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyinin Mәnzil Tәsәrrüfatı İstismarı İdarәsi
5 mәrtәbәli binanın

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
49,4 x 6000 x 6000 600 

3
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Sumqayıt şәhәri, 2-ci mәhәllә,

Azәrbaycan prospekti, 5/28
Sumqayıt Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Sumqayıt şәhәr Mәnzil-Kommunal

Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyinin Mәnzil Tәsәrrüfatı İstismarı İdarәsi
4 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
50,3 x 4000 x 4000 400 

4
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Sumqayıt şәhәri, 9-cu mikrora-

yon, bina 13A/2
Sumqayıt Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Sumqayıt şәhәr Mәnzil-Kommunal

Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyinin Mәnzil Tәsәrrüfatı İstismarı İdarәsi
5 mәrtәbәli binanın

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
49,8 x 6000 x 6000 600 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satımış hissә (15%)

(manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat)

1
Azadkәnd kәnd
Mәdәniyyәt evi

Sabirabad rayonu,
Azadkәnd kәndi

Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,
Sabirabad Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi

180,4 503,9 x 1000 x 500 1500 150 

2
Yolçubәyli kәnd

klubu
Sabirabad rayonu,
Yolçubәyli kәndi

Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,
Sabirabad Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi

656,9 5500,0 x 12500 x 7500 20000 2000 

3 Avtoqaraj
İmişli rayonu,

Bәhrәmtәpә qәsәbәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi, keçmiş

"Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
612,0 11583,8 x 7500 x  32500 40000 4000 
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Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş
formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Mingәşevir şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Mingәçevir şәhәri üzrә: ünvan: Mingәçevir şәhәri, Heydәr Әliyev

prospekti, 26/11, әlaqә telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN). 2.Әmlak

Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş formada
sifariş.3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136

1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә Auksion

Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә: Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (Әmlak

Xidmәtlәri Mәkanının binası 2-ci mәrtәbә)

ünvan:( Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Xәlil Rza Ulutürk küşәsi, 20)
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN). 2.Әmlak

Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş formada
sifariş. 3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136

1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә Auksion

Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә: Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (Әmlak

Xidmәtlәri Mәkanının binası 2-ci mәrtәbә)

ünvan:( Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Xәlil Rza Ulutürk küşәsi, 20)
Hәrracn keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac
komissiyasına aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci
3 bank günü qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә

Auksion Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (Әmlak Xidmәtlәri

Mәkanının binası 2-ci mәrtәbә)

ünvan:( Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Xәlil Rza Ulutürk
küşәsi, 20)

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları
Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının
özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Sabirabad şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac

komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Sabirabad şәhәri üzrә: 
ünvan: Sabirabad şәhәri, İlham İsgәndәrov küçәsi 9, әlaqә

telefonu: (kod 02123) 5-63-52

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә

Auksion Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (Әmlak Xidmәtlәri

Mәkanının binası 2-ci mәrtәbә)

ünvan:( Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Xәlil Rza Ulutürk
küşәsi, 20)

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Sumqayıt şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac

komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Sumqayıt şәhәri üzrә: 
ünvan: Sumqayıt şәhәri, 18-ci mәhәllә, bina 4/12, әlaqә tele-

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

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac
komissiyasına aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci
3 bank günü qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına
ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında

müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (Әmlak Xidmәtlәri

Mәkanının binası 2-ci mәrtәbә)
ünvan:( Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Xәlil Rza Ulutürk

küşәsi, 20)
Şәki şәhәri üzrә:

ünvan: Şәki şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 9A, әlaqә tele-
fonu: (kod 02424) 4-26-10, 4-40-36

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları
Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının
özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Mingәçevir şәhәrindә tәkrar hәrraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddәtlәri ötmüş vә tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Bakı şәhәrindә  tәkrar hәrraca çıxarılacaq kiçik dövlәt müәssisә vә obyektin siyahısı

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi tәşkilatın adı
Özәllәşdirilәn tor paq

sahәsi (kv.m)
Әmlakın ilkin (satış) qiymәti

(100%) (manat)
Torpaq sahәsinin  ilkin (satış) qiymәti

(manat)
Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)
10% beh
(manat)

1
36 mәnzilli yaşayış binasının yarım-

çıq tikilisi
Mingәçevir şәhәri, 20

Yanvar küçәsi, 16
Mingәçevir şәhәr İcra Hakimiyyәti, Әsaslı

Tikinti,Tәmir vә Abadlaşdırma Şöbәsi 
1140,8 115000 10000 125000 12500 

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Bakı şәhәrindә tәkrar hәrraca çıxarılacaq istifadәsiz olan daşınmaz dövlәt әmlakının siyahısı

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Bakı şәhәrindә tәkrar hәrraca çıxarılacaq daşınmaz dövlәt әmlakının siyahısı

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Sabirabad şәhәrindә tәkrar hәrraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddәtlәri ötmüş vә tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Bakı şәhәrindә
tәkrar hәrraca çıxarılacaq istifadәsiz olan daşınmaz dövlәt әmlakının siyahısı

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Sumqayıt şәhәrindә tәkrar hәrraca çıxarılacaq daşınmaz dövlәt әmlakının siyahısı

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da respublikanın şәhәr vә rayonlarında 
tәkrar hәrraca çıxarılacaq kiçik dövlәt müәssisә vә obyektlәrinin siyahısı

№ Müәssisә vә obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satımış hissә (15%)

(manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
16 saylı inşaat materialları

mağazasının anbarı
Bakı şәhәri, Suraxanı rayonu, Әmircan

qәsәbәsi, M.Mustafayev küçәsi, 7
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

168,7 x x 60000 x x 60000 6000 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

Әmlakın ilkin (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Xәzәr rayo-

nu, Qala stansiyası
İstehsal vә Xidmәt Müәssi sә lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi, keçmiş

"Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
1 mәrtәbәli bi -

nanın bir hissәsi
34,6 x 7500 x 7500 750 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış)

qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Qaradağ rayonu, Qızıldaş

qәsәbәsi, bina 34
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Qaradağ rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın 1-ci
mәrtәbәsinin bir hissәsi

48,9 x 6000 x 6000 600 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Qaradağ rayonu, Lökbatan

qәsәbәsi, Nizami küçәsi, 25
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Qaradağ rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
84,3 x 12500 x 12500 1250 

3
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Binәqәdi rayonu, Bilәcәri
qәsәbәsi, 5057/68-ci mәhәllә, bina 7

Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı
Departamenti, Binәqәdi rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi

9 mәrtәbәli binanın
yarımzirzәmisinin bir hissәsi

23,6 x 4000 x 4000 400 

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi tәşkilatın adı
Özәllәşdirilәn torpaq

sahәsi (kv.m)
Әmlakın ilkin (satış)  qiymәti

(100%) (manat)
Torpaq sahәsinin  ilkin (satış)

qiymәti  (manat)
Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin

(satış) qiymәti (manat)
10% beh
(manat)

1
312 yerlik uşaq musiqi

mәktәbinin yarımçıq tikilisi
Sabirabad şәhәri,

Q.Namazәliyev küçәsi, 2B
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,

Sabirabad Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi
755,6 2500 4000 6500 650 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış)

qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Suraxanı rayonu, Qaraçuxur

qәsәbәsi, Z.Şәrifov küçәsi, 22
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Depar -

tamenti, 3 saylı Xüsusi Tәyinatlı Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
9 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
140,0 x 17500 x 17500 1750 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

Әmlakın ilkin (satış)
qiymәti (100%)

(manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Sumqayıt şәhәri, 11-ci

mikrorayon, bina 3
Sumqayıt Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Sumqayıt şәhәr
Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyi

5 mәrtәbәli binanın yarım -
zirzәmisinin bir hissәsi

82,3 x 7500 x 7500 750

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli şәrtlәrlә
satımış hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Yardımçı
tәsәrrüfat

Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Qala
qәsәbәsi, Qәdirli küçәsi, 15

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

2789,3 18697,0 x 70000 x  95000 165000 16500 

2
Şәki istirahәt

zonası
Şәki rayonu, Qudla kәndi

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

372,1 10000,0 x 33000 x  35000 68000 6800 
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Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә Auksion

Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (Әmlak Xidmәtlәri

Mәkanının binası 2-ci mәrtәbә)

ünvan:( Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Xәlil Rza Ulutürk
küşәsi, 20)

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında müvafiq
yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (Әmlak Xidmәtlәri

Mәkanının binası 2-ci mәrtәbә)
ünvan:( Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Xәlil Rza Ulutürk

küşәsi, 20)
Saatlı şәhәri üzrә:
ünvan: Saatlı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti 133, әlaqә tele-

fonu: (kod 02128) 5-46-58

Hacıqabul şәhәri üzrә:
ünvan: Hacıqabul şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti 15, әlaqә

telefonu: (kod 02120) 4-41-07
Yevlax şәhәri üzrә:
ünvan: Yevlax şәhәri, Q.Quliyev küçәsi 8A, әlaqә telefonu:

(kod 022336) 6-45-62
Sabirabad şәhәri üzrә: 
ünvan: Sabirabad şәhәri, İlham İsgәndәrov küçәsi 9, әlaqә

telefonu: (kod 02123) 5-63-52
Balakәn şәhәri üzrә:
ünvan: Balakәn şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 70 (Balakәn

şәhәri İcra Hakimiyyәtinin binası) әlaqә telefonu: (kod 02429) 5-

10-56
Şirvan şәhәri üzrә:
ünvan: Şirvan şәhәri, M.Ә.Rәsulzadә küçәsi 14, әlaqә

telefonu: (kod 02121) 5-27-98
Xızı şәhәri üzrә: 
ünvan: Xızı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 15 әlaqә

telefonu: (kod 02331) 5-01-48

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları
Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi
vә icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Bakı şәhәrindә
tәkrar hәrraca çıxarılacaq istifadәsiz olan daşınmaz dövlәt әmlakının siyahısı

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da respublikanın şәhәr vә rayonlarında
tәkrar hәrraca çıxarılacaq kiçik dövlәt müәssisә vә obyektlәrinin siyahısı

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Yasamal rayonu,

Ә.Cәmil küçәsi, 25
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Yasamal rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
9 mәrtәbәli binanın ya rım -

zirzәmisinin bir hissәsi
169,2 x 40000 x 40000 4000 

№ Müәssisә vә obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Әmәk kollektivinә
güzәştli şәrtlәrlә satımış

hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1

"İstehsalat Texnoloji
Komplektlәşdirmә İdarәsi"

Mәhdud Mәsuliyyәtli
Cәmiyyәti

Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Babәk prospekti,
61K; 61Q

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsi

1350,4 4129,4 3 127500 45000 410000 537500 53750 

2 48 saylı yemәkxana Sabirabad rayonu, Qaragüney kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
226,3 770,0 x 6000 x  2000 8000 800 

3
Saatlı Quraşdırma Sazlama

Sahәsi
Saatlı şәhәri, M.F.Axundov küçәsi, 214A

İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -
lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

56,0 788,3 x 1500 x  3000 4500 450 

4
5 saylı yanacaqdoldurma

mәntәqәsi
Hacıqabul şәhәri, İ.Qayıbov küçәsi, 15

İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -
lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

20,0 1575,0 x 2000 x  8000 10000 1000 

5 Yevlax sәnaye müәssisәsi Yevlax şәhәri, Şadlinski küçәsi, 33
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
60,0 15000,0 x 1500 x  40000 41500 4150 

6
26 saylı Sәyyar

Mexaniklәşdirilmiş Dәstә
Yevlax şәhәri, Şadlinski küçәsi, 37

İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -
lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

50,0 10000,0 x 1500 x  25000 26500 2650 

7 Әmlak kompleksi Balakәn şәhәri, 28 May küçәsi, 2
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
2997,0 89530,0 x 200000 x 350000 550000 55000 

8 12/2 saylı yemәkxana
Bakı şәhәri, Qaradağ rayonu, Әlәt qәsәbәsi,

A.Abdullayev küçәsi, 8K
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
143,1 x x 7500 x  x  7500 750 

9 13 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Qaradağ rayonu, Әlәt qәsәbәsi,

A.Abdullayev küçәsi, 8Q
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
305,5 x x 21500 x  x  21500 2150 

10 7 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Nәrimanov rayonu, H.Mәmmәdov

küçәsi, 12
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
398,9 x 1 325000 x  x  325000 32500 

11 Yardımçı tәsәrrüfat Xızı rayonu, Şurabad qәsәbәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
308,8 25000,0 x 15000 x  87500 102500 10250 

12 Reduktorların tәmiri sexi

Şirvan şәhәri, İ.Qayıbov küçәsi, 42 (torpaq sahәsi
3600.0 kv.m, faydalı sahәsi 637.2 kv.m) Şirvan

şәhәri, İ.Qayıbov küçәsi, 42A (torpaq sahәsi
3000.0 kv.m)

İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -
lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

637,2 6600,0 x 40000 x  40000 80000 8000 

13 Anbarlar sahәsi Şirvan şәhәri, M.Mirzәyev küçәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
2102,4 2315,6 x 40000 x  10000 50000 5000 

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Şәmkir şәhәrindә tәkrar hәrraca çıxarılacaq kiçik dövlәt müәssisә vә obyektin siyahısı

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Şәmkir şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Şәmkir şәhәri üzrә:
ünvan: Şәmkir şәhәri, S.Vurğun küçәsi, 162 әlaqә telefonu:

(kod 02230) 5-33-71

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

№
Müәssisә vә obyek-

tin adı
Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı

Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli şәrtlәrlә
satımış hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Sәmәd Vurğun adına

qәsәbә klubu
Şәmkir rayonu, Sәmәd

Vurğun qәsәbәsi
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt Nazirliyi,

Şәmkir Regional Mәdәniyyәt İdarәsi
111,9 215,0 x 2700 x 900 3600 360 

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә

Auksion Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (Әmlak Xidmәtlәri

Mәkanının binası 2-ci mәrtәbә)

ünvan:( Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Xәlil Rza Ulutürk
küşәsi, 20)

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Bakı şәhәrindә tәkrar hәrraca çıxarılacaq istifadәsiz olan daşınmaz dövlәt әmlakının siyahısı

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

Әmlakın ilkin (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşa -
yış sahәsi

Bakı şәhәri, Yasamal rayonu, 613-cü
mәhәllә, M.Muxtarov küçәsi, bina

185B, 1-ci mәrtәbә, qapı 1, 2, 3

İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -
lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

18 mәrtәbәli binanın 1-ci mәrtәbәsi
712.7 kv.m vә yarımzirzәmisinin bir

hissәsi 899.4 kv.m
1612,1 x 1500000 x 1500000 150000 

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Bakı şәhәrindә tәkrar hәrraca çıxarılacaq istifadәsiz olan daşınmaz dövlәt әmlakının siyahısı

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә

Auksion Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (Әmlak Xidmәtlәri

Mәkanının binası 2-ci mәrtәbә)

ünvan:( Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Xәlil Rza Ulutürk
küşәsi, 20)

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

Әmlakın ilkin (satış)
qiymәti (100%)

(manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Nizami rayonu,

R.Rüstәmov küçәsi, 14
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Nizami rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
49,2 x 11700 x 11700 1170 
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Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ

0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına
ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında müvafiq
yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (Әmlak Xidmәtlәri

Mәkanının binası 2-ci mәrtәbә)
ünvan:( Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Xәlil Rza Ulutürk

küşәsi, 20)
Mingәçevir şәhәri üzrә: 
ünvan: Mingәçevir şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 26/11,

әlaqә telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00
Gәncә şәhәri üzrә: 
ünvan: Gәncә şәhәri, Heydәr Әliyev adına meydan (Gәncә

şәhәr İcra Hakimiyyәtinin binası) әlaqә telefonu: (kod 022) 256-
13-76

Şirvan şәhәri üzrә:
ünvan: Şirvan şәhәri, M.Ә.Rәsulzadә küçәsi 14, әlaqә telefo-

nu: (kod 02121) 5-27-98
Yevlax şәhәri üzrә:
ünvan: Yevlax şәhәri, Q.Quliyev küçәsi 8A, әlaqә telefonu:

(kod 022336) 6-45-62

Neftçala şәhәri üzrә:
ünvan: Neftçala şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti 33, әlaqә

telefonu: (kod 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
Balakәn şәhәri üzrә:
ünvan: Balakәn şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti 40, әlaqә

telefonu: (kod 02429) 5-10-56

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları
Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi
vә icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә Auksion

Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (Әmlak Xidmәtlәri

Mәkanının binası 2-ci mәrtәbә)

ünvan:( Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Xәlil Rza Ulutürk
küşәsi, 20)

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da respublikanın şәhәr vә rayonlarında
tәkrar hәrraca çıxarılacaq kiçik dövlәt müәssisә vә obyektlәrinin siyahısı

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Bakı şәhәrindә tәkrar hәrraca çıxarılacaq istifadәsiz olan daşınmaz dövlәt әmlakının siyahısı

№
Müәssisә vә obyektin

adı
Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı

Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satımış hissә

(15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat) 

1 109/231 saylı mağaza
Gәncә şәhәri, Nizami rayonu, Bülbül küçәsi,

89
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
108,0 x x 9800 x  x 9800 980 

2 31/77 saylı mağaza Şirvan şәhәri, Ş.Şükürov küçәsi, 7
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
118,6 x x 5450 x  x 5450 545 

3 14 saylı yemәkxana Yevlax şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 27A
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
95,2 x x 12000 x  x 12000 1200 

4 5/2 saylı dükan
Bakı şәhәri, Qaradağ rayonu, Qobustan
qәsәbәsi, Salyan şosesi, 58-ci km, 110B

İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -
lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

227,9 x x 15750 x  x 15750 1575 

5 46 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Nardaran
qәsәbәsi, Nәsrulla Әsgәrov küçәsi, 26R

İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -
lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

85,4 x x 6750 x  x 6750 675 

6 31 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Türkan qәsәbәsi,

Dәnizkәnarı küçәsi, 73K
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
40,7 x x 3100 x x 3100 310 

7 Yemәkxana Balakәn rayonu, Mahamalar kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
69,2 x x 2450 x  x 2450 245 

8 159 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Mәrdәkan

qәsәbәsi, 28 May küçәsi, 31K
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
36,4 x x 4250 x  x 4250 425 

9
82 saylı avtotextәmir

(avadanlıq)
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Şüvәlan qәsәbәsi,

Çöl Şüvәlan, 3M
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
x x x 1750 x  x 1750 175 

10 51 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Binә qәsәbәsi,

Vaqif Mirzәyev küçәsi, 39H
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
90,5 x x 10000 x  x 10000 1000 

11
"Әrzaq bazası"nın

yemәkxanası
Mingәçevir şәhәri, Niyazi küçәsi, 3

İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -
lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

77,0 x x 12500 x x 12500 1250 

12 9 saylı mağaza
Gәncә şәhәri, Nizami rayonu, Yeni Gәncә

qәsәbәsi, bina 28B
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
56,0 x x 5500 x x 5500 550 

13 58 saylı mağaza Neftçala rayonu, Kürkәnd kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
91,4 x x 1250 x  x 1250 125 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Sәbail rayonu, Badamdar qәsәbәsi,

1-ci Neftçilәr döngәsi, ev 3

Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal
Tәsәrrüfatı Departamenti,  3 saylı Xüsusi Tәyinatlı

Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi

5 mәrtәbәli binanın
yarımzirzәmisi

14,4 x 7500 x 7500 750 

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә Auksion

Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi (Әmlak Xidmәtlәri

Mәkanının binası 2-ci mәrtәbә)

ünvan:( Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Xәlil Rza Ulutürk
küşәsi, 20)

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Samux şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Samux şәhәri üzrә:  ünvan: Samux şәhәri, H.Kәrimov küçәsi

, әlaqә telefonu: (kod 02227) 5-12-82
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Bakı şәhәrindә tәkrar hәrraca çıxarılacaq daşınmaz dövlәt әmlakının vә onun yerlәşdiyi torpaq sahsinin siyahısı

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Samux şәhәrindә tәkrar hәrraca çıxarılacaq kiçik dövlәt müәssisә vә obyektin siyahısı

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat) 

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Sәbail rayonu, T.Әliyarbәyov

küçәsi, 9/M.Ә.Rәsulzadә küçәsi, 8
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Sәbail rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
2 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
230,8 x 115000 x 115000 11500 

№ Müәssisә vә obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli şәrtlәrlә
satımış hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
"Seyidlәr üzüm emalı zavodu"

dövlәt müәssisәsi
Samux rayonu,
Seyidlәr kәndi

Azәrbaycan Respublikası Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi

221,2 26068,0 1 16000 x  25000 41000 4100 

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Ağcabәdi şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Ağcabәdi şәhәri üzrә: ünvan: Heydәr Әliyev prospekti 233,

әlaqә telefonu: (kod 2127), 5-14-50
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

19 fevral 2019-cu il tarixdә saat 10:00-da Ağcabәdi şәhәrindә tәkrar hәrraca çıxarılacaq kiçik dövlәt müәssisә vә obyektin siyahısı

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn  torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%)

(manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә  satımış hissә (15%)

(manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)
qiymәti  (manat)

10% beh
(manat)

1
Şәnlik kәnd

klubu
Ağcabәdi rayonu,

Şәnlik kәndi
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,

Ağcabәdi Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi
611,9 5737,9 3 20000 x  10000 30000 3000 
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