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Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin beşinci toplantısı keçirilib.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev toplantıda iştirak edib
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Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin sədri Kərəm
Həsənov Mingəçevir şəhərində
vətəndaş qəbulu keçirib

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları 
mart ayının 28-də keçiriləcəkdir.   

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

Bakıda, Heydər Əliyev Mərkəzində Cənub Qaz
Dəh lizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin be -
şin ci toplantısı keçirilib.Azərbaycan Res pub li ka sı -
nın Prezidenti İlham Əliyev toplantıda iştirak edib.
Təd birdə Cənub Qaz Dəhlizinin iştirakçısı olan öl -
kə lə rin energetika nazirləri və müxtəlif qurumların
təm silçiləri, o cümlədən Avropa Komissiyasının
büd cə və insan resursları üzrə komissarı, Məşvərət
Şu rasının fəaliyyətdə olan həmsədri Günter Ot tin -
ger iştirak ediblər.

Əvvəlcə birgə foto çəkdirildi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev toplantıda

nitq söylədi.

Prezident İlham Əliyevin
nitqi

-Hörmətli xanımlar və cənablar
Hörmətli qonaqlar, hörmətli dostlar.
Azərbaycana xoş gəlmisiniz, sizi görməyə çox

şa dam, Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının be -
şin ci toplantısında iştirakınıza görə sizə təşəkkür
edi rəm.

Biz 2015-ci ildə bu mühüm prosesə start verdik
və Azərbaycan belə bir əməkdaşlıq formatının tə -
şəb büskarı oldu. Bu təşəbbüs Avropa Komissiyası
tə rəfindən də dəstəkləndi və beləliklə, bu proses
baş landı. Biz belə toplantıların və bu nəhəng la yi -
hə nin irəli aparılması ilə bağlı görülməli işlərə dair
geniş müzakirələrin faydasını görürük.Mən Avropa
Komissiyasına bu prosesdə fəal iştiraka görə
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Azərbaycan və
Avropa Komissiyası bu şuranın həm təş ki lat çı la rı -
dır və bizim sıx əməkdaşlığımız yaxşı nəticələr ve -
rir. Böyük məmnuniyyətlə komissar Ottingeri sa -
lam layıram. O, vaxtilə Avropa İttifaqının enerji
mə sələləri üzrə komissarı olub və Avropa İttifaqı
ilə Azərbaycan arasında enerji məsələləri üzrə
əmək daşlığın möhkəmlənməsi və Cənub Qaz Dəh -
lizi layihəsinin irəliləməsində mühüm rol oynayıb.

Bu, həqiqətən də vahid komanda işidir və il -
dən-ilə biz bunun nəticəsini görürük.

Mən Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu bütün
enerji layihələrinin, xüsusilə də Cənub Qaz Dəh li -
zi nin reallaşdırılmasında göstərilən davamlı dəs tə -
yə görə Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinə
min nətdarlığımı bildirirəm.Mən ABŞ və Böyük
Bri taniyanın yüksək səviyyəli nümayəndələrini sa -
lam layıram.Əminəm ki, sizin töhfəniz sayəsində
bu toplantının gözəl nəticələri olacaq.Mən, eyni
za manda, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin həyata
ke çirilməsində iştirak edən qonşularımız Türkiyə
və Gürcüstan, habelə Avropa ölkələrindən Bol qa -
rıs tan, Yunanıstan, Albaniya və İtaliyadan olan nü -
ma yəndələri salamlayıram.Biz artıq bu layihənin
reallaşdırılmasına məsul olan bir komandayıq.

Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Bosniya və Her se -
qovina, Xorvatiya və Monteneqro ilə Avropada
enerji sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə
dair anlaşma memorandumu imzalayıb.Bunun nə -
ti cəsində biz Azərbaycanın enerji resurslarının
nəq linin şaxələndirilməsi üçün müasir və yeni in -
frastruktur şəbəkəsi yaradacağıq və mən həmin
döv lətlərin nümayəndələrini də burada salam la yı -
ram. İllik toplantılarımızda iştirak edən qo naq la rı -
mı zın sayı artır. Mənə verilən məlumata görə, bu -
ra da Macarıstan, Rumıniya, Serbiya, San-Marino
və Türkmənistandan olan nümayəndələr iştirak
edir lər və şadam ki, bu layihəyə maraq göstərən
döv lətlərin sayı artmaqdadır.

Əlbəttə, burada şirkətləri də qeyd etmək la zım -
dır, çünki onların fəal iştirakı olmadan bu nəhəng
la yihəni reallaşdırmaq mümkünsüz olardı.Mən
SOCAR və BP arasında olan sıx strateji tə rəf -
daşlığı xüsusi qeyd etmək istəyirəm.BP şirkəti
bizim strateji tərəfdaşımız və investorumuzdur, o,
Azərbaycanda 25 ildir ki, fəaliyyət göstərir.BP
Azər baycanda enerji layihələrinin icrası ilə bağlı
bö yük səylər göstərir və onun yatırdığı sərmayələr
tərə fimizdən yüksək qiymətləndirilir. Biz Azər ba y -
canda enerji sahəsinin inkişafı ilə bağlı bir sıra va -
cib layihələr üzərində çalışırıq.

Beynəlxalq maliyyə qurumlarının güclü dəstəyi
olmadan bizim birgə səylərimiz faydalı olmazdı.
Bu gün toplantımızda dünyanın aparıcı maliyyə
qu rumlarının - Dünya Bankı, Avropa Ye ni dən qur -
ma və İnkişaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı və Av ro -

pa İnvestisiya Bankının nümayəndələri iştirak edir -
lər. Fürsətdən istifadə edərək, bu layihə ilə bağlı
ma liyyə töhfəsinə və bizə olan etimada görə sizlərə
təşək kür edirəm.Bizim nə qədər böyük təşəbbüs və
nə həng layihəni həyata keçirdiyimizi təsvir etmək
üçün, zənnimcə, bu toplantıda iştirak edənlərin si -
ya hısını səsləndirmək kifayət edər.

Cənub Qaz Dəhlizi ümumi marağımızı əks et -
di rən və qarşılıqlı surətdə əhəmiyyətli la yi hə dir.
Bu, Azərbaycanın 1994-cü ildə təməli qoyulmuş
ener ji strategiyasının tərkib hissəsidir. O zaman
Azər baycan nəhəng “Azəri-Çıraq-Günəşli” neft
ya tağı ilə bağlı beynəlxalq neft şirkətlərindən iba -
rət konsorsiumla müqavilə imzaladı. Bu, bizim
bey nəlxalq enerji şirkətləri ilə əməkdaşlığımızın
baş lanğıcı idi. O vaxt Azərbaycan öz təbii re surs -
larını beynəlxalq əməkdaşlıq üçün əlçatan etdi. İlk
də fə beynəlxalq sərmayələr Xəzər dənizinə ya tırıl -
dı və 1994-cü il, əslində, Azərbaycanın inkişafı ba -
xı mından da dönüş nöqtəsi oldu. Azərbaycan o za -
man yalnız üç il idi ki, gənc müstəqil dövlət idi və
iq tisadi vəziyyət çox çətin idi. Ölkəni xarici sər ma -
yə üçün açaraq biz milyardlarla dollarlıq sərmayə
cəlb edə bildik. On minlərlə yeni iş yerləri açdıq,
Azər baycanın münbit sərmayə mühitinə malik
döv lət olduğunu nümayiş etdirdik. Bunun nə ti cə -
sin də neftdən gələn gəlirləri iqtisadiyyatın şa xə lən -
di rilməsi və müasir infrastrukturun yaradılmasına
yö nəltdik.Bu gün isə biz artıq qeyri-neft sek to ru -
nun inkişafına diqqət yetiririk.Bu, bizim üçün pri-
oritetdir. Ancaq enerji sektoru bundan sonra da
Azər baycanın iqtisadiyyatının aparıcı sahəsi və re -
gi onal əməkdaşlığın mühüm komponentlərindən
bi ri olacaq.

1996-cı ildə “Şahdəniz” qaz yatağı ilə bağlı
mü  qavilə imzalanmışdır ki, həmin yataq Cənub
Qaz Dəhlizinin əsas resurs mənbəyidir.Ümidvaram
ki, bu, yeganə mənbə olmayacaq, ancaq hazırda
bu, belədir.Bu, nəhəng bir qaz yatağıdır və onun

təbii ehtiyatları artıq hasil və ixrac olunur.
Bizim enerji sahəsinin xronologiyasına nəzər

sal  saq görərik ki, tədricən məqsədimizə çat mı şıq.
Məq səd enerji resurslarının nəqlinin şa xə lən di ril -
mə si və bunun üçün müasir infrastrukturun ya ra -
dıl ma sı idi. Bu baxımdan 1990-cı illərin sonlarında
Xə zər və Qara dənizləri birləşdirən Bakı-Supsa
neft kəmərinin istifadəyə verilməsi enerji re surs la -
rı nın nəqli və şaxələndirilməsi üçün vacib məsələ
idi. Daha sonra 2006-cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan
kə  məri istifadəyə verildi.Bu, tarixi hadisə idi.Bu
nə  həng layihə sayəsində şirkətlər daha çox sər ma -
yə qoymaq və daha çox neft çıxarmaq imkanı əldə
et di. Biz isə ixracımızı mümkün qədər artırdıq və
bu gün Bakı-Tbilisi-Ceyhan vasitəsilə digər öl kə lə -
rə də neft nəql edilir.

Azərbaycan neft ehtiyatlarının nəqli ba xı mın -
dan vacib tranzit ölkədir və əlbəttə ki, Azər bay ca -
nın regiondakı rolu artmaqdadır. 2007-ci ildə Bakı-
Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin açılışı oldu və ilk
dəfə olaraq Azərbaycan beynəlxalq bazarlara təbii
qaz nəql edən dövlətə çevrildi. Çünki o vaxta qədər
biz təbii qazı idxal edirdik.Yəni, biz əsas enerji
layihəsi olan Cənub Qaz Dəhlizi istiqamətində da -
vam lı olaraq irəliləmişik və bu gün bu layihənin ic -
ra sı artıq reallıqdır.Xatırlayıram ki, 2012-ci ildə
Azər baycan və Türkiyə TANAP layihəsi ilə bağlı
mü qavilə imzaladı və bu, Cənub Qaz Dəhlizinin
baş lanğıc nöqtəsi idi. Bir il sonra, 2013-cü ildə
“Şah dəniz-2” layihəsi üzrə sərmayə qərarı qəbul
edil di və elə həmin ildə Trans-Adriatik boru kə mə -
ri TANAP-ın davamı olaraq seçildi. Bütün bunlar
onu nümayiş etdirir ki, biz tərəfdaşlarımızla sıx
əmək daşlıq edirik. Biz vahid komanda şəklində ça -
lış mağımız nəticəsində uğurdan bəhs edə bilərik.

Ötən ilin fevral ayındakı sonuncu görü şü müz -
dən sonra iki mühüm tədbir keçirildi - biri Azər -
bay canda, digəri isə Türkiyədə.May ayında Cənub
Qaz Dəhlizinin, iyunda isə TANAP-ın rəsmi açı lış -

la rı baş tutdu.Bunlar “Şahdəniz” yatağının is tis ma -
rı və Cənub Qaz Dəhlizinin həyata keçirilməsi ba -
xı mından mühüm hadisələr idi.Bu gün biz bu nə -
həng enerji layihəsinin yekunlaşdırılmasına ya xı -
nıq. Onun dörd elementindən üçü artıq hazırdır və
is tifadə olunur.TANAP layihəsinin istifadəyə ve ril -
mə sindən sonra 1 milyard kubmetr qazın Türkiyə
ba za rına ixracı bizi məmnun edir.

Trans-Adriatik boru kəmərinin inşasında da
böyük irəliləyiş var. Ötən ilin fevral ayında şura
qar şısında çıxışımda TAP-ın hazırlığının 67 faiz
sə viyyəsində olduğunu qeyd etmişdim. İndi isə son
gös təricilərə görə bu rəqəm 87 faizdir. Yəni, bir
ildə biz böyük irəliləyişə nail olmuşuq, işlər uğurla
gedir və ümidvaram ki, gələn il biz yeni nəticələr
haqqında danışacağıq.

Cənub Qaz Dəhlizi enerji şaxələndirilməsi la yi -
hə si dir. Enerji resurslarının şaxələndirilməsi isteh -
sal çı, istehlakçı və tranzit ölkələr üçün çox va cib -
dir. Hesab edirəm ki, biz burada yaxşı balans tapa
bil mişik - yəni, istehsalçı olan Azərbaycan və is -
teh  lakçı və tranzit dövlətlər arasında. Maraqların
ba  lansı bu layihənin uğurunu şərtləndirir.Çünki biz
bir-birimizin ehtiyac və narahatlıqlarını anlamağa
ça  lışırıq. Çalışmışıq ki, bir-birimizi dəstəkləyək,
zən  nimcə, bu işdə uğurlu olmuşuq və belə top -
lantıların əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Çünki biz
il ərzində görülən işləri nəzərdən keçirir, eyni za -
man da, gələcək addımlarımızı planlaşdırır və işi -
mi zin irəlilədilməsi məqsədilə il ərzində isə iki tə -
rəf li və çoxtərəfli görüşlər, məsləhətləşmələr və
kon  franslar keçiririk. Bir daha qeyd edirəm ki, Cə -
nub Qaz Dəhlizi enerji şaxələndirilməsi la yi hə si dir.
Çünki o, həmçinin nəqliyyat marşrutlarını və mən -
bə ləri şaxələndirir. Azərbaycan Avropaya enerji re -
surs larının nəqli baxımından yeni mənbədir və
təbii ki, yeni kəmərlər inşa etməklə biz enerji mar -
şrut  larını şaxələndiririk. Yəni, bu, tam şaxə lən dir -
mə dir, əslində, bu, Avropanın enerji xəritəsini də -

yiş dirir və beləliklə, Cənub Qaz Dəhlizinin əhə -
miy yəti artır.

Əlbəttə ki, Cənub Qaz Dəhlizi enerji təh lü kə -
sizliyi layihəsidir. Biz yaxşı anlayırıq ki, enerji təh -
lü kəsizliyi olmadan milli təhlükəsizliyin təmin
edil məsi çətinləşir. Enerji təhlükəsizliyi hər bir
döv lətin milli təhlükəsizliyinin ayrılmaz bir his sə -
si dir. O dövlətlər ki, xarici enerji mənbələrindən
ası lıdır, onlar əmin olmalıdırlar ki, bu marşrut da -
ya nıqlı və uzunmüddətli olacaq. Onlar özlərinin
gələ cə yini və sənaye inkişafını plan laş dır ma lı dır.
Eyni zamanda, təbii sərvətlərlə zəngin olan is teh -
sal çı dövlətlər etibarlı bazarlar olmadan öz məq -
səd lərinə çata bilməzlər.Beləliklə, bu, enerji təh lü -
kə siz liyi, enerji şaxələndirilməsi və geniş bey nəl -
xalq əməkdaşlıq layihəsidir.

Bu gün toplantının formatı onu nümayiş etdirir
ki, biz çox geniş beynəlxalq əməkdaşlıq formatını
yarada bilmişik. Maliyyə qurumları, şirkətlər və öl -
kə lərin bir amalı var. Biz bu layihənin real laş dı rıl -
ma sı na inanırıq və hesab edirik ki, hər birimiz üçün
bu, uzunmüddətli uğur hekayəsi olacaqdır.

Azərbaycanın qaz ehtiyatlarına gəldikdə, təsdiq
edil miş ehtiyatlarımız 2,6 trilyon kubmetrdir. Əl -
bət tə ki, “Şahdəniz” Azərbaycanın əsas qaz ya ta ğı -
dır. Lakin, eyni zamanda, hazırda istismar pro se -
sin də olan digər yataqlar da var və düşünürəm ki,
tez liklə biz “Abşeron” yatağından yaxşı nəticələr
əl də edəcəyik. Əminəm ki, ən yaxın gələcəkdə biz
oradan qaz hasil etməyə başlayacağıq.Böyük qaz
ehtiyatına malik “Ümid”, “Babək” yataqları və di -
gər yataqlar da çox ümidvericidir.Ona görə də mən
əmi nəm ki, “Şahdəniz” Cənub Qaz Dəhlizi üçün
ye ganə resurs mənbəyi olmayacaq və ya taq la rı -
mız dan nə qədər çox qaz hasil edilsə, tərəf daş la rı -
mı zı təchiz etmək və haqqında danışdığımız təc hi -
zat şəbəkəsini şaxələndirmək üçün daha çox po ten -
sial olacaq.

Əlbəttə ki, enerji əməkdaşlığı layihələri digər
sa hələrdəki əməkdaşlıqda da çox mühüm rol oy na -
yır. Mən xüsusilə nəqliyyatı qeyd edərdim.Bu gün
Azər baycan Avrasiyanın nəqliyyat mərkəzinə çev -
ri lir. Şərq-Qərb, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri
bi zim ölkəmizin ərazisindən keçir.Biz müasir nəq -
liy yat infrastrukturuna böyük həcmdə investisiya
ya tırmışıq.Bakı dəniz limanı, Avropa ilə Asiyanı
bir ləş dirən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, magistral
yol lar, Xəzər dəniz gəmiçiliyi, hava limanları - bü -
tün bunlar bizim neft və qaz satışından əldə et di yi -
miz gəlirlər sayəsində mümkün olub.Beləliklə, biz
gə lirləri əlavə gəlir gətirəcək və ümumi işə xidmət
edə cək sektorlara yönəltmişik.Çünki nəqliyyat la -
yi hə ləri, eləcə də enerji layihələri ölkələri bir ləş di -
rir. Ölkələr əlaqəli, qarşılıqlı şəkildə bir-birindən
ası lı olur və hər kəs mənfəət əldə edir. Ona görə də
biz enerji təhlükəsizliyi layihələrinin faydasını di -
gər sahələrdə görürük.

Əlbəttə ki, Azərbaycanın uğurlu enerji inkişafı
bizə özümüzü dünyaya etibarlı ölkə, etibarlı tərəf -
daş, xarici investisiyaları 100 faiz qoruyan ölkə ki -
mi təqdim etməyə imkan verib.Bizim enerji şir kət -
lə ri ilə bütün müqavilələrimiz parlament tərəfindən
ra tifikasiya olunur və qüvvəyə minir.Bu səbəbdən
də investorlar 100 faiz əmin olurlar ki, bu mü qa vi -
lə lər də bir söz belə dəyişdirilməyəcək. Bu, etimad
ya ra dır. Bu, həmçinin bizə digər sektorlara mil -
yard larla investisiya cəlb etməyə imkan verib.

Azərbaycana yatırılmış investisiyaların ümumi
həc mi 250 milyard dollara yaxındır.Bunun yarısı
xa rici investisiyalardır.Bu, bizə iqtisadiyyatımızı
şa xə ləndirməyə, islahatları uğurla həyata keçir mə -
yə, yaxşı biznes mühiti yaratmağa imkan verib.
Dün ya Bankının sonuncu “Doing Business” he sa -
ba tına əsasən Azərbaycan 25-ci yerdədir.Beləliklə,
biz möhtəşəm uğur qazanmışıq və biznes mühiti
nöqteyi-nəzərindən 10 ən islahatçı ölkədən biriyik.

Enerji resursları və gəlirlərindən düzgün is ti fa -
də sayəsində biz infrastruktura, sosial in fra struk tu -
ra böyük həcmdə investisiya yatırmağa, əhalinin
ya şayış səviyyəsini qaldırmağa nail olmuşuq.Ona
gö rə də bu layihə bizim üçün, əminəm ki, hamımız
üçün olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Şadam ki, bu gün biz uğurlar, nəticələr barədə
da nışa bilirik və sözsüz ki, bu gün biz gələcək plan -
lar barədə də danışacağıq.

Sizə uğurlar arzulayıram.Bizimlə birgə ol du ğu -
nu za görə sizə təşəkkür edirəm.
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov Mingəçevir şəhərində vətəndaş qəbulu keçirib

Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binası sakinləri üçün “Kütləvi çıxarış” kampaniyası keçirildi: 30 mənzil sahibinə çıxarış təqdim olundu

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin tapşırıqlarına və bölgələrdə vətəndaş qə -
bu lu cədvəlinə uyğun olaraq fevralın 22-də Əm -
lak Mə sələləri Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm
Hə sə nov Mingəçevir şəhərində vətəndaş qəbulu
keçirib. Qə bulda Mingəçevir şəhəri ilə yanaşı
Yevlax, Ağ daş, Bərdə rayonlarından olan vətən -
daşların mü ra ci ət lərinə baxılıb. Komitənin mü -
vafiq qu rum la rı nın rəhbərlərinin də iştirakı ilə
keçən qəbuldakı mü ra ciətlər mülkiyyət hüquq la -
rının tən zim lən mə si, daşınmaz əmlakın, o cüm -
lədən fərdi yaşayış ev lə ri nin, həyətyanı torpaq
sahələrinin dövlət qey diy ya tına köməklik gös tə -
rilməsi barədə olub. Dövlət əmlakının özəl ləş di -
ril məsi və icarəsi ilə bağlı mü ra ci ətlər də səs lən -
dirilib. Eyni zamanda,vaxtilə və tən daşlara ayrıl -
mış torpaq sahələrinin sərhədlərinin dəqiq ləş diril -
məsi, torpaq sahələrinin təyinatı üzrə istifadəsi
məsələlərinə aid müraciətlər olub.

Vətəndaşların fərdi müraciətlərini diqqətlə din -
lə yən komitə sədri bütün məsələlərin qa nun ve ri ci -
li yə uyğun olaraq həlli istiqamətində tapşırıqlarını
ve rib. Bəzi müraciətlər dərhal həll edilib. Araş dı rıl -
ma tələb edən müraciətlər nəzarətə götürülüb və
on la rın həlli istiqamətində struktur bölmələrin rəh -

bər lə rinə müvafiq göstərişlər verilib.
Komitənin fə aliy yət istiqamətlərinə aid
olmayan məsələlər isə aidiy yəti üzrə
göndərilməsi üçün qeydiyyata alı nıb.

Azərbaycan Respublikasının Prezi -
denti cənab İl ham Əliyevin çoxmənzilli
bina sakinlərinin mə na fe lərinin qorun ma -
sına, humanizm prinsiplərinə əsas lanan
“Bəzi çoxmənzilli binaların istismarına
ica zə verilməsinin sadələşdirilməsi haq -
qın da” mə lum fərmanından bəhs edilib.
Komitə sədri bildirib ki, sosial prinsiplərə
söy kənən fərman vətəndaş məm nun lu -
ğuna, onların sadə yollarla mülkiyyətini
qey diyyata almasına, leqal əmlakların sa -
yının art ma sına istiqamətlənib. Bu fər -
man la 400-dən artıq ya şa yış kom plek -
sinin 50 mindən artıq sakinin əm lak hü -
qu qunun rəsmiləşməsi imkanı yaranacaq.
Be lə ki, qeydiyyat orqanından asılı ol ma yan sə bəb -
lər dən qeydiyyat sənədi verilə bilmədiyi halda,
qey diy yatdan əvvəlki maneələr aradan qaldırıla-
caqdır. O da qeyd edilib ki, daşınmaz əmlakın qey -
diy ya tı sahəsində qanunvericilik bazası tək mil ləş -
di ri lib, mülkiyyət hüququ əldə etmək üçün tələb

olu nan sənədlərin siyahısı genişləndirilib.
Komitə sədri qeyd edib ki, bu fərmanla on min -

lər lə vətəndaşın əmlak hüququnun rəsmiləşməsinə
im kan yaranacaq. Belə ki, qeydiyyat orqanından
ası lı olmayan səbəblərdən qeydiyyat sənədi verilə
bil mədiyi halda, qeydiyyatdan əvvəlki maneələr

ara dan qaldırılacaqdır. 
Qəbul zamanı komitə sədri vətəndaşlara gös tə -

ri lən bütün xidmətlərdə məmnunluğun, çevikliyin
və şəffaflığın təminatı istiqamətində görülməli iş -
lər lə bağlı komitənin ərazi idarələri və tabeli qu -
rum larının yerli şöbələrinin rəhbərlərinə tap şı rıq la -

rı nı verib. Komitə sədri bildirib ki, hər bir vətəndaş
mü ra ciətləri operativ formada həll olunmalı, və tən -
daş maraqları qanunvericiliyə uyğun olaraq tam tə -
min olunmalıdır.

Ko mitə sədrinin regionlarda vətəndaş qəbulları
qarşıdakı aylarda da davam etdiriləcək.

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatında kütləviliyin
artırılması, vətəndaşların, o cümlədən, çox mən -
zil li bina sakinlərinin rahatlıqla hüquqi cəhətdən

təs diq edilmişmülkiyyətə sahib
olması Əmlak Mə sələləri Dövlət
Komitəsinin daim diqqət mər kə -
zindədir. Vətəndaşların mənzil-
məişət şəraiti nin yaxşılaş dırılma -
sı na hədəflənən sistemli təd bir lər
çər çi vəsində Komitə yeni inşa
edil miş çox mərtəbəli yaşayış
bina sında olan mənzil sakinləri
üçün ünvanlardaca çıxarış kam pa -
ni yasının keçiril məsini geniş lən -
di rir. Bakı şəhəri ilə yanaşı regi on -
ları əhatə edən sosial kam pa ni ya -
lar əha li nin xidmətlərdən geniş,
çevik formada is ti fa də si nə və
məm nunluğun artırılmasına yö nə -
lib. “Küt lə vi çıxarış” kampaniyası

da məhz bu amala xid mət edir. Kampaniya
sayəsində, yeni yaşayış bi na larında, kənd və
qəsəbələrdə, eləcə də birbaşa iş yerlərində

vətəndaşlar çıxarışla təmin olunur, on lara
qeydiyyat xidmətləri  göstərilir. 

Növbəti belə kampaniya fevralın 20-də Ya sa -
mal rayonunda yerləşən 1 bloklu, 5 mərtəbəli, 30
mən zilli yeni yaşayış kompleksində keçirildi. So -
si al aksiya çərçivəsində binanın bütün yeni mən -
zil sahiblərinə çıxarışlar təqdim olundu. Səyyar
kampaniya vətəndaşlara çıxarışların təqdim olun -
ma sı ilə məhdudlaşmadı. Belə ki, daşınmaz əm la -
kın qeydiyyatı və bu istiqamətdə hüquqi yardımın
gös tərilməsi üzrə xidmətlərdən 50-yə yaxın və -
tən daş istifadə etdi. Qeydiyyat prosedurları, tələb
olu nan sənədlər və vətəndaşları maraqlandıran di -
gər suallar cavablandırıldı. Bildirildi ki, mən zil lə -
ri nə çıxarış əldə etmək istəyən vətəndaşlardan
yal nız dövlət rüsumu və xidmət haqqının ödə nil -
məsi tələb olunur. Onlar “Əmlakın qeydiyyatı
kalkulyatoru”ndan istifadə etməklə əvvəlcədən
onlayn şəkildə ödəyəcəyi məbləğlə tanış ola bilər. 

Çoxmərtəbəli binalarda “Kütləvi çıxarış”

kam paniyaların keçi ril -
mə si ilə mənzillərin
qey  diy ya ta alınması
pro sesi sürətlənir. Çı -
xarışlı mən zil sahibi
olan hər bir vətəndaş
ondan rahatlıqla iq tisadi
və hüquqi əmə liy yat -
larda istifadə edir. Bə -
zən vətəndaşlar mənzil
aldıqdan sonra çı xa rı şın
olub olmaması ilə bağlı
prob lemlərlə qar şı la şır.
Bunun qarşısının alın -
ma sı və vətəndaşların
döv lət reyestrində qey -
diy yata alın mış mənzilə sa hib ol ması üçün Əmlak
Məsələləri Dövlət Ko mi tə si nin elektron xidməti
mövcuddur. “Çox mər tə bə li yaşayış binasında
daşınmaz əmlakın dövlət re yestrindən çıxarış

almış mənzillərin möv cud lu ğu barədə mə lu -
matların verilməsi” adlıbu xidmət və təndaşa
mənzilə dair çıxarışın olub olmaması ilə bağlı
dəqiq məlumat verir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin təşkil
etdiyi hər bir hərracda rahat iştirak imkanları
təmin edilir. Dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi
üzrə mövcud elektron prosedurlar vətəndaşların
internet vasitəsilə hərracdaiştirakına şərait
yaradır. Müxtəlif kateqoriyalar üzrə seçim
çoxluğu ilə hər kəsinistəyinə uyğun əmlaka sahib
olmaq imkanı var.Komitə tərəfindən növbəti
hərraclardan biri19 mart tarixində keçiriləcək. Bu
dəfə hərraca ümumilikdə 99 dövlət əmlakı
çıxarılıb. Onlardan 57-si kiçik dövlət müəssisə və
obyekti, 17-si qeyri-yaşayış sahəsi, 2-si yarımçıq
tikili, 20-si səhmdar cəmiyyəti, 3-ü isə nəqliyyat
vasitəsidir.

Bərdə, Goranboy, Lerik, Salyan kimi rayon -
lar da yerləşən səhmdar cəmiyyətləri müxtəlif iq -
ti sa di sahələr üzrə fəaliyyət göstərir. Hərraca “Şə -

ki Tikinti Quraşdırma”, “Oğuz Kəndkimya”,
“Kür də mir Quşçuluq”kimi səhmdar cəmiy yət lə -
rin 30% ilə 45% intervalında olan səhm paketləri
çı xarılıb.

İnvestorlar üçün yeni biznes imkanları ya ra -
dan kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin ümu -
mi faydalı sahəsi 4kv.m ilə 2634kv.marasındadır.
Bu dövlət obyektləri paytaxtla bərabər ölkənin
müxtəlif şəhər və rayonlarında yerləşir. Sər ma yə -
çi lər biznes planlarına uyğun ticarət, turizm, ic ti -
mai iaşə və digər xidmət obyektləri üzrə seçim
edə bilər. Dövlət əmlaklarından biri Yevlax şə hə -
ri, S.C.Pişəvəriküçəsindədir. Əvvəllər meh man -
xa na kimi fəaliyyət göstərən müəssisənin ümumi
fay dalı sahəsi 1562.6kv.m, birlikdə özəl ləş di ril di -
yi torpaq sahəsi isə 2835.8kv.m-dir. Yeni biznesə
baş layanlar üçün maraqlı olan ticarət ob yekt ləri

paytaxtda, İmişli, Masallı, Gəncə kimi şəhər və
rayonlarda yerləşir.

Özəlləşdirməyə çıxarılan istifadəsiz qeyri-
yaşayış sahələrinin isə ümumi faydalı sahəsi 12.5
kv.m və 213.7 kv.marasındadır. Bu növ dövlət
əmlaklarından 8-i Bakıda, 4-ü Sumqayıtda, 2-si
Daşkəsəndə digərləri isə Sabirabad, Bərdə və
Tərtər rayonlarındadır. Ən yüksək ümumi faydalı
sahəsi olan qeyri-yaşayış sahəsi paytaxtın Xətai
rayonu, R.Məmmədovküçəsindədir. Vətəndaş 2
min 500 manat beh ödəyərək xidmət və ofis
obyekti kimi fəaliyyətə imkan verən dövlət
əmlakının hərracında iştirak edə bilər.

2007-ci ildə istehsal olunan avtomobillər Qaz
və Uaz markalarına aiddir. Qeyd edək ki, bu
nəqliyyat vasitələrinin ilkin satış qiymətləri 1800
manat və 3 min 500 manatdır. 

Vətəndaşlar hərraca çıxarılan hər bir dövlət
əmlakı haqqında ətraflı məlumat əldə etmək və
onlayn sifariş vermək üçün komitənin rəsmi
saytına (emdk.gov.az) və Özəlləşdirmə portalına

(privatization.az)daxil ola bilər. İştirakçılar və
prosesə marağı olan şəxslər açıqhərraclara həm
məkana gəlməklə, həm də onlayn formada qoşula
bilər.

Dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsində təmin
edilən şəffaf mühit vətəndaşların açıq hərraclarda
iştirak marağını artırır.Müxtəlif iqtisadi sahələrə
aid, fərqli qiymət intervalında olan cəlbedici
dövlət əmlaklarının hərraca çıxarılması iştirak
etmək istəyənlərə geniş seçim imkanları vəd edir.
Sadə prosedurlarinvestorlarınonlayn formada
hərraca qoşularaq seçdiyi dövlət əmlakını vaxt
itirmədənelə olduğu məkandanözəlləşdirməsini
mümkün edir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
19 fevral tarixində növbəti hərrac keçirildi. Bu də -
fə ki hərracda özəlləşdirilən dövlət əmlaklarına ki -
çik dövlət müəssisə və obyektləri, qeyri-yaşayış
sa hələri, yarımçıq tikili aiddir.Özəlləşdirmədə
işti rak edən şəxslərdən 4-ü seçdiyi dövlət əm lak -
ları üzrə sifarişi elektron formada vermişdir.

Yeni biznes imkanları təklif edən kiçik dövlət
müəssisələri paytaxtda və Gəncə şəhərində yer lə -
şir. Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, Va -

qif Mirzəyev küçəsi ünvanındakı ticarət ob yek ti -
nin ümumi faydalı sahəsi 90.5 kv.m-dir. Adı çə ki -
lən dövlət əmlakına müxtəlif iqtisadi sahələr üzrə
sər mayə qoyulması onu investor üçün gəlirli fə -
aliy yətə çevirə bilər. Gəncə üzrə özəl ləş di rilən
kiçik dövlət müəssisəsinin isə ümumi faydalı sa -
hə si 56 kv.m-dir. Nizami rayonu, Yeni Gəncə
qəsə bəsindəki bu  dövlət əmlakını investor 5 min
500 manata özəlləşdirdi.

Xidmət və ofis obyekti kimi istifadəyə uyğun

olan qeyri-yaşayış sahələri paytaxt rayonlarında
yerləşir. Özəlləşən dövlət əmlakları üzrə ən
yüksək- 169.2 kv.m ümumi faydalı sahəsi olan
obyekt Yasamal rayonu, Ə.Cəmilküçəsindədir.
Hərrac iştirakçısının 15 min manata özəlləşdirdiyi
dövlət obyekti isə Sabunçu rayonu, Bakıxanov
qəsəbəsində yerləşir. Bu qeyri-yaşayış sahəsinin
isə ümumi faydalı sahəsi 77.7kv.m-dir. Cəlilabad
rayonu, Maşlıq kəndində yarımçıq tikili 12 min
556kv.m-lik torpaq sahəsi ilə birgə özəlləşdirildi.

Qeyd edək ki, Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi tərəfindən növbəti hərrac fevralın 26-sı
keçiriləcək. Bu dəfə hərraca ümumilikdə 119 dövlət
əmlakı çıxarılıb. Onlardan 23-ü səhmdar cəmiyyəti,
30-u kiçik dövlət müəssisə və obyekti, 23-ü qeyri-
yaşayış sahəsi, 6-sı yarımçıq tikili, 37-si isə nəqliyyat
vasitəsidir.Hərraca çıxarılan dövlət əmlakları ilə tanış
olmaq və sifariş vermək istəyən şəxslərkomitənin
rəsmi saytı (emdk.gov.az) və Özəlləşdirmə portalına
(privatization.az) daxil ola bilər.

Martın 19-u hərrac keçiriləcək: 99 dövlət əmlakı özəlləşmədə

19 fevral hərracı: hansı dövlət əmlakları özəlləşdirildi?

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

19 fevral 2019-cu il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə keçirilmiş hərraclarda satılmış kiçik dövlət müəssisələrin (obyektlərin) siyahısı

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

Hərraca çıxarılan  ilkin
satış qiyməti (manat)

Hərracda yekun satış
qiyməti (manat)

Sərəncamın
№-si və tarixi

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Badamdar
qəsəbəsi, 1-ci Neftçilər döngəsi, ev 3

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti,
3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın
yarımzirzəmisi 14,4 x 7500 7500 №115

09.09.2016

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov
qəsəbəsi, Nazim İsmayılov küçəsi, 2

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti,
3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 77,7 x 15000 15000 №18

19.01.2018

3 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri
qəsəbəsi, 5057/68-ci məhəllə, bina 7

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

9 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 23,6 x 4000 4000 №145

23.06.2017

4 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Ə.Cəmil
küçəsi, 25

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

9 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 169,2 x 40000 40000 №20

03.02.2017

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

(kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
Hərraca çıxarılan  ilkin satış qiyməti

(manat)
Hərracda yekun satış qiyməti

(manat)
Sərəncamın №-si

və tarixi

1 159 saylı mağa-
za

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi,
28 May küçəsi, 31K

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə
Mərkəzi 36,4 x 4250 4250 №111

26.08.2016

2 51 saylı mağaza Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, Vaqif
Mirzəyev küçəsi, 39H

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə
Mərkəzi 90,5 x 10000 10000 №111

26.08.2016

3 9 saylı mağaza Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Yeni Gəncə
qəsəbəsi, bina 28B

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə
Mərkəzi 56,0 x 5500 5500 №125  30.09.2016



3ELANLARШЯНБЯ, 23 ФЕВРАЛ 2019-cу il, №08 (1112)

19 fevral 2019-cu il tarixdə  Cəlilabad rayonu üzrə  keçirilmiş hərracda satılmış tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

19 fevral 2019-cu il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış dövlət nəfinə müsadirə edilmiş  əmlakların siyahısı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış)
qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərracda yekun satış
qiyməti (manat)

Sərəncamın
№-si və tarixi

1 Məktəb binasının
yarımçıq tikilisi

Cəlilabad rayonu,
Maşlıq kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi sə lərinin İda rə etmə
Mərkəzi, "Bakı Fəhləsi" Şərab Zavodu 12556,1 500 27000 27500 27500 №67   02.03.2018

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

27 mart 2019-cu il tarixində saat 12.00-da təkrar hərraca çıxarılacaq dövlət nəfinə müsadirə edilmiş əmlakların siyahısı

Sıra sayı Əmlakın adı Əmlakın yerləşdiyi ünvan Ölçü vahidi Miqdarı Əmlakın start  qiyməti                    Əmlakın satış qiyməti                    
Sabunçu rayonu

1 "Samsung Duas GT-E1202I" markalı  mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 5 5
Xəzər rayonu

1 "Nokia 105" markalı  mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 5 5
2 "BlackBerry 9105"markalı  mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 10 10
3 "Samsung SM-G130H " markalı  mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 6 6

manatla

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

1 Prosessor Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 1000 1000 100
2 Kompüter avadanlıqları Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 280 280 28

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

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

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

- fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
- aşağıdakı hesaba 10% behin köçürülməsini təsdiq edən

sənədin surəti;
Hesab nömrəsi:
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi, Kod 210005, VÖEN

1401555071, 
Müxbir hesab AZ85NABZ01360100000003003944, SWİFT

BİK CTREAZ22.
Vəsaiti alan:Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin  yanında

Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi,
Hesab № AZ77CTRE00000000000002647902  VÖEN
2000325371. 

Büdcə təsnifatının kodu: 142191
Büdcə səviyyəsinin kodu: 7
Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, X.R.Ulutürk 20             
Tel: 193

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

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

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

- fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
- aşağıdakı hesaba 10% behin köçürülməsini təsdiq edən

sənədin surəti;
Hesab nömrəsi:
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi, Kod 210005, VÖEN

1401555071, 
Müxbir hesab AZ85NABZ01360100000003003944, SWİFT

BİK CTREAZ22.
Vəsaiti alan:Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin  yanında

Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi,
Hesab № AZ77CTRE00000000000002647902  VÖEN
2000325371. 

Büdcə təsnifatının kodu: 142191
Büdcə səviyyəsinin kodu: 7
Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, X.R.Ulutürk 20             
Tel: 193

Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab
edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş  hüquqi və
fiziki  şəxslər iştirak edə bilərlər.  Sifarişlər  Azərbaycan Respub li -
ka sının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Əmlak Xid mət ləri
Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk
küçəsi, 20) və yaxud komitənin e-emdk.gov.az elektron xidmətlər
portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü
qalanadək  qəbul olunacaqdır. Məlumat dərc olunduğu gündən
hərracda iştirak etmək arzusunda olan fiziki və hüquqi şəxslər

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

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

təqdim olunmalıdır: 
-müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifariş;

-müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə
sənədinin surəti; (pul hərraclarına çıxarılan səhmlərin ilkin satış
qiymətinin 10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankında  Əmlak Məsələləri  Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 hesablaşma hesabına
(VÖEN:2000015631) ödənilməlidir.) 

-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş

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

Pul hərracı 2019-cu ilin  mart ayının 27-də saat 09:30-da
Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
Əmlak Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu,
Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) keçiriləcəkdir. 

Əlavə məlumatı Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin  193
nömrəli çağrı mərkəzi  vasitəsi ilə  və komitənin privatization. az
portalından ala  bilərsiniz. 

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000

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

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

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

əlaqə telefonu: (kod 02230) 5-33-71
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

manatla

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

Nəsimi rayonu
1 "Samsung GT-C3011" markalı  mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 15 1,5
2 "Acer" markalı noutbook Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 200 20

Gəncə şəhəri
1 "Samsung FM Radio" markalı mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 4,5 0,45

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

Nizamnamə
kapitalının həcmi

(manat)

Buraxılmış
səhmlərin ümumi
sayı          (ədəd)

Bir səhmin
nominal
qiyməti
(manat)

Satışa çıxarılmış səhmlər            
Satışa çıxarılan

səhmlərin nominal
dəyəri  (manat)

Satışa çıxarılan
səhmlərin ilkin hərrac
(satış) qiyməti (manat)

İlkin satış qiymətinin
10%-i həcmində

hesablanmış behin
məbləği (manat)

sayı (ədəd)
buraxılmış

səhmlərin ümumi
sayında %-lə

1 Ağdaş Quşçuluq №463 23.03.1998 Ağdaş rayonu, Qaradağlı kəndi 677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20
2 Bərdə Tikinti Quraşdırma №14 30.01.2007 Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi 184782,00 92391 2,00 41442 44,86 82884,00 41442,00 4144,20
3 Bərəkət №180 30.04.1997 Naftalan şəhəri, Ş.Qurbanov küçəsi 93970,40 46985 2,00 14100 30,01 28200,00 14100,00 1410,00
4 Beyləqan Sənaye Kombinatı №58 15.03.2007 Beyləqan rayonu, 1-ci Şahsevən kəndi 14234,00 7117 2,00 3068 43,11 6136,00 3068,00 306,80
5 Biləsuvar Broyler №388 02.03.1998 Biləsuvar rayonu, Nəsimi kəndi 297458,00 148729 2,00 44733 30,08 89466,00 44733,00 4473,30
6 Cəlilabad Məişət №651 28.08.1997 Cəlilabad şəhəri, Ərdəbil küçəsi, 11-ci məhəllə 410807,80 205404 2,00 61631 30,00 123262,00 61631,00 6163,10
7 Goranboy Aqrotexservis №1084  01.12.1997 Goranboy rayonu,Qızılhacılı kəndi 453877,60 226938 2,00 68121 30,02 136242,00 68121,00 6812,10
8 İmişli Yağ Pendir №660   29.08.1997 İmişli rayonu, Rəsullu kəndi 238217,60 119109 2,00 35773 30,03 71546,00 35773,00 3577,30
9 İsmayıllı Sənaye İstehsal №76  30.03.2007 İsmayıllı şəhəri, Ə.Ələkbərzadə küçəsi, 6 138698,00 69349 2,00 31084 44,82 62168,00 31084,00 3108,40
10 İsmayıllı Təmir Tikinti №125  27.04.2012 İsmayıllı şəhəri, Ə.Ələkbərzadə küçəsi, 40 31952,00 31952 1,00 14354 44,92 14354,00 7177,00 717,70
11 Masazır Quşçuluq №134 23.01.1998 Abşeron rayonu, Masazır kəndi 513726,40 256863 2,00 77117 30,02 154234,00 77117,00 7711,70

12 Material Təchizat №288  21.11.2006 Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zabrat-1 qəsəbəsi,
Oktyabr küçəsi, 16 59132,00 118264 0,50 50838 42,99 25419,00 12709,50 1270,95

13 Qax Taxıl №121 10.04.1997 Qax şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 30 1001294,80 1001296 1,00 301241 30,09 301241,00 150620,50 15062,05
14 Saatlı Broyler №462 23.03.1998 Saatlı rayonu, Varxan kəndi 463832,20 231917 2,00 69602 30,01 139204,00 69602,00 6960,20
15 Sabirabad Təmir-tikinti №117  04.05.2007 Sabirabad rayonu, Kürkəndi kəndi 20734,00 10367 2,00 4646 44,82 9292,00 4646,00 464,60
16 Salyan Aqrotexservis № 834  13.10.97 Salyan şəhəri,Plastmass massivi 641198,00 320599 2,00 96191 30,00 192382,00 96191,00 9619,10
17 Salyan broyler №376 26.12.2000 Salyan rayonu, Xələc kəndi 1120118,00 560059 2,00 168225 30,04 336450,00 168225,00 16822,50
18 Şəmkir №301  16.06.1997 Bakı şəhəri, Səbail rayonu, E.Əzizov küçəsi, 18 150418,20 75209 2,00 22836 30,36 45672,00 22836,00 2283,60
19 Yevlax Kəndnəqliyyat № 833 13.10.1997 Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi, 37 225900,60 112950 2,00 33906 30,02 67812,00 33906,00 3390,60
20 Yevlax Təkrar Xammal №648 20.04.1998 Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi,11 172990,60 86495 2,00 25987 30,04 51974,00 25987,00 2598,70
21 Yevlax tikinti servis №28 29.01.2010 Yevlax şəhəri, Nizami prospekti, dalan 2, bina 2 9012,00 225300 0,04 67853 30,12 2714,12 1357,06 135,71
22 Yevlax Yük Avtonəqliyyat №649 20.04.1998 Yevlax şəhəri, Pişəvəri küçəsi, 8 316887,20 158443 2,00 47543 30,01 95086,00 47543,00 4754,30
23 Zərdab Aqrotexservis №1185 15.12.1997 Zərdab şəhəri, RTS küçəsi,1 962055,60 481027 2,00 144316 30,00 288632,00 144316,00 14431,60

2019-cu il  mart  ayının  27 - də keçiriləcək  pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

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

27 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Şəmkir şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin
(satış) qiyməti

(100%) (manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

10%
beh

(manat)

1 Qeyri-ya şayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Nizami rayonu,
Qara Qarayev prospekti, 77

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

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 27,9 x 13500 x 13500 1350 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə

satımış hissə (15%) (manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)
10% beh
(manat)

1 Səməd Vurğun adına
qəsəbə klubu

Şəmkir rayonu, Səməd
Vurğun qəsəbəsi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsi 111,9 215,0 x 2250 x 750 3000 300

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Sumqayıt şəhəri üzrə: ünvan: Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə,

bina 4/12, əlaqə telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

27 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Sumqayıt şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı
№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
Əmlakın ilkin (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 11-ci
mikrorayon, bina 3

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər
Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 82,3 x 7500 x 7500 750 
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları mart ayının 28-də  keçiriləcəkdir.                                                                                                                                                                  

(Ərizələr  25 fevral 2019-cu il tarixdən 28 mart 2019-cu il tarixədək qəbul edilir)

Sıra
№ si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra
hakimiyyəti, bələdiyyə)

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

Müsabiqə və ya hərraca
çıxarılan torpaq sahəsi və

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

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

icarəyə verilir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə
icarə haqqının

aşağı həddi
(manatla)

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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə veri-

lir

Uqodiya (təsərrüfat yeri)
növü, keyfiyyət qrupu,

şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində hüququ
təsdiq edən sənədin

nömrəsi

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

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
28 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Sumqayıt şəhəri
1100 kv.m

Satılır 4752,00 14322,00 Sahibkarlıq II zona 309012003017

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

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
28 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Sumqayıt şəhəri
1000 kv.m

Satılır 4320,00 13020,00 Sahibkarlıq II zona 309012003007

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

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
28 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Sumqayıt şəhəri
255 kv.m

Satılır 826,20 1787,55 Fərdi yaşayış evi III zona 309012002956

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
28 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Abşeron rayonu
1000 kv.m

Satılır 900,00 4500,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 308012014660

5 Yevlax rayonu Yevlax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros.26/11 Tel:(024) 274 45 00 
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Mingəçevir şəhəri
18 kv.m
Satılır 19,80 360,00 Sahibkarlıq II zona 901012001149

6 Yevlax rayonu Xaldan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros.26/11 Tel:(024) 274 45 00 
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Mingəçevir şəhəri 4,37 ha İcarə 34,00 306,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 901012001141

7 Yevlax rayonu Kövər
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros.26/11 Tel:(024) 274 45 00 
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Mingəçevir şəhəri 4,60 ha İcarə 35,88 276,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 901012001152

8 Yevlax rayonu Kövər
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros.26/11 Tel:(024) 274 45 00 
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Mingəçevir şəhəri
9087 kv.m

İcarə 7,02 54,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 901012001134

9 Yevlax rayonu Kövər
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros.26/11 Tel:(024) 274 45 00 
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Mingəçevir şəhəri
6090 kv.m

İcarə 4,68 37,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 901012001132

10 Yevlax rayonu Kövər
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros.26/11 Tel:(024) 274 45 00 
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Mingəçevir şəhəri
5832 kv.m

İcarə 4,52 35,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 901012001131

11 Ağdaş rayonu Yenicə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros.26/11 Tel:(024) 274 45 00 
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Mingəçevir şəhəri
1,8104 ha

İcarə 1,82 72,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) IV qrup, örüş 903012001112

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

Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 
28 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Lənkəran şəhəri
13,7416 ha

İcarə 193,00 962,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 801012000881

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

Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 
28 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Lənkəran şəhəri
300 kv.m

Satılır 31,41 5700,00 Sahibkarlıq Şərti yararsız 801012000937

14 Astara rayonu Kijəbə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi Lənkəran şəhəri, Qala

Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 
28 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Lənkəran şəhəri
215 kv.m

Satılır 22,50 3870,00 Sahibkarlıq Şərti yararsız 801012000931

15 Astara rayonu Şiyəkəran
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi Lənkəran şəhəri, Qala

Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 
28 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Lənkəran şəhəri
962 kv.m

Satılır 174,00 1924,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 801012000934

16 Astara rayonu Kakalos
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi Lənkəran şəhəri, Qala

Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 
28 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Lənkəran şəhəri 1 ha İcarə 11,00 90,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 801012000841

17 Astara rayonu Kakalos
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi Lənkəran şəhəri, Qala

Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 
28 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Lənkəran şəhəri 2,5 ha İcarə 28,00 225,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 801012000841

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

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
28 mart 2019, 15:00-

dən18:00-dək Ucar şəhəri 8,5 ha İcarə 8,57 408,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) IV qrup örüş 905012000538

19 Bərdə rayonu Mir zə xan-
Qaraqoyunlu Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti, 357 Tel: (020) 205 27 77
28 mart 2019, 15:00-dən
18:00-dək Bərdə şəhəri

70 kv.m
Satılır 7,39 367,00 Sahibkarlıq V qrup, şərti yararsız 610012001379

20 Naftalan şəhəri Qaşaltı-
Qaraqoyunlu Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti, 357 Tel: (020) 205 27 77
28 mart 2019, 15:00-dən
18:00-dək Bərdə şəhəri

600 kv.m
İcarə 0,04 21,00 Heyvandarlıq örüş 510012000303

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

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
28 mart 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

500 kv.m
Satılır 34,64 600,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 505012000747

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
28 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Xaçmaz rayonu 30 ha İcarə 13,68 3360,00 336,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup örüş 301012002009

23 Şabran rayonu Dəvəçi
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
28 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Xaçmaz rayonu 4,13 ha İcarə 5,98 103,00 11,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) Sair sahələr 304012001090

24 Şabran rayonu Dəvəçi
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
28 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Xaçmaz rayonu 3,81 ha İcarə 5,52 95,00 10,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) II qrup, örüş 304012001091

25 Şabran rayonu Dəvəçi
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
28 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Xaçmaz rayonu 20 ha İcarə 9,60 500,00 50,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) II qrup, örüş 304012001103

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

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Beyləqan rayonu
40 kv.m
Satılır 4,22 400,00 Sahibkarlıq V qrup, şərti yararsız 607012000865

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

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Beyləqan rayonu
28 kv.m
Satılır 2,96 280,00 Sahibkarlıq V qrup, şərti yararsız 607012000784

28 Qobustan rayonu Qobustan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
28 mart 2019, 15:00-dan
18:00-dək Şamaxı şəhəri

79 kv.m
Satılır 23,70 3160,00 316,00 Sahibkarlıq II zona 307012000486

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

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
28 mart 2019, 15:00-dan
18:00-dək Şamaxı şəhəri

600 kv.m
Satılır 57,36 654,00 65,40 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 410012000732

30 Şamaxı rayonu Dəmirçi
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
28 mart 2019, 15:00-dan
18:00-dək Şamaxı şəhəri

273 kv.m
Satılır 15,67 1365,00 136,50 Sahibkarlıq Şərti yararsız 410012000720

31 Şamaxı rayonu Dəmirçi
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
28 mart 2019, 15:00-dan
18:00-dək Şamaxı şəhəri

114 kv.m
Satılır 6,55 570,00 57,00 Sahibkarlıq Şərti yararsız 410012000721

32 Şamaxı rayonu Dəmirçi
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
28 mart 2019, 15:00-dan
18:00-dək Şamaxı şəhəri

112 kv.m
Satılır 6,43 560,00 56,00 Sahibkarlıq Şərti yararsız 410012000722

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

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
28 mart 2019, 15:00-dan
18:00-dək Şamaxı şəhəri

1000 kv.m
Satılır 115,70 550,00 55,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 409012000703

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

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
28 mart 2019, 15:00-dan
18:00-dək Şamaxı şəhəri

1200 kv.m
Satılır 138,80 480,00 48,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 409012000729

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

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
28 mart 2019, 15:00-dan
18:00-dək Şamaxı şəhəri

1200 kv.m
Satılır 138,80 480,00 48,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 409012000649

36 Ağsu rayonu Ərəb -
mehdibəy Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
28 mart 2019, 15:00-dan
18:00-dək Şamaxı şəhəri 30 ha İcarə 23,76 660,00 66,00 Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq) III qrup, örüş 409012000746

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

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
28 mart 2019, 15:00-dan
18:00-dək Şamaxı şəhəri 32 ha İcarə 25,35 320,00 32,00 Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq) III qrup, örüş 409012000710

38 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Şəki şəhəri
300 kv.m

Satılır 150,00 4350,00 Sahibkarlıq IV zona 404012004602

39 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Şəki şəhəri
300 kv.m

Satılır 150,00 4350,00 Sahibkarlıq IV zona 404012004603

40 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Şəki şəhəri
300 kv.m

Satılır 150,00 4350,00 Sahibkarlıq IV zona 404012004604

41 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Şəki şəhəri
550 kv.m

Satılır 275,00 7975,00 Sahibkarlıq IV zona 404012004077

42 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Şəki şəhəri
36 kv.m
Satılır 52,20 522,00 Sahibkarlıq I zona 404012004421

43 Şəki rayonu Böyük Dəhnə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Şəki şəhəri 4,32 ha İcarə 25,92 216,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 404012004512

44 Qax rayonu Qax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Şəki şəhəri
400 kv.m

Satılır 120,00 1412,00 Fərdi yaşayış evi II zona 403012001663

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

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Şəki şəhəri
500 kv.m

Satılır 209,22 350,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001569

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

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Şəki şəhəri 1,41 ha İcarə 3,05 105,75 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı kolluq 403012001524

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

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Şəki şəhəri
620 kv.m

Satılır 112,47 6076,00 Sahibkarlıq Şərti yararsız 403012001332

48 Balakən rayonu Balakən
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Şəki şəhəri
51 kv.m
Satılır 26,01 2550,00 Sahibkarlıq I zona 401012001224

49 Zaqatala rayonu Zaqatala
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Şəki şəhəri
5600 kv.m

Satılır 2240,00 26432,00 Sahibkarlıq III zona 402012002302

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

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
28 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Şəki şəhəri
512 kv.m

Satılır 200,30 1337,60 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 402012002227

51 İsmayıllı rayonu Topçu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
28 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Qəbələ rayonu
758 kv.m

Satılır 76,86 1751,00 Həyətyanı I qrup əkin 407012001318

52 İsmayıllı rayonu Kürdmaşı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
28 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Qəbələ rayonu
800 kv.m

Satılır 81,12 1776,00 Həyətyanı I qrup əkin 407012001051

53 Oğuz rayonu Kərimli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
28 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Qəbələ rayonu
1200 kv.m

Satılır 515,52 1428,00 Həyətyanı I qrup əkin 405012001915

54 Oğuz rayonu Qumlaq
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
28 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Qəbələ rayonu
1200 kv.m

Satılır 515,52 912,00 Həyətyanı I qrup əkin 405012001850

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq

yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)
ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)

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

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

27 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı
№ Müəssisə və

obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Yardımçı
təsərrüfat

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Qala
qəsəbəsi, Qədirli küçəsi, 15

İstehsal və Xidmət Müəssisə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 2789,3 18697,0 x 70000 x  95000 165000 16500 

2 Şəki istirahət
zonası Şəki rayonu, Qudla kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisə -

lərinin İdarəetmə Mərkəzi 372,1 10000,0 x 33000 x  35000 68000 6800 
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27 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

27 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Qax şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Nizami rayonu,
R.Rüstəmov küçəsi, 14

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

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 49,2 x 9750 x 9750 975 

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə Auksion

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

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Qax şəhəri üzrə: ünvan: Qax şəhəri, İ.Mustafayev küçəsi, 31

əlaqə telefonu: (kod 2425) 5-43-83
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

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

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

Gəncə şəhəri üzrə: 
ünvan: Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev adına meydan (Gəncə şəhər

İcra Hakimiyyətinin binası) əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76
Mingəçevir şəhəri üzrə: 
ünvan: Mingəçevir şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 26/11,

əlaqə telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00
Yevlax şəhəri üzrə: ünvan: Yevlax şəhəri, Q.Quliyev küçəsi 8A,

əlaqə telefonu: (kod 022336) 6-45-62
Astara şəhəri üzrə: ünvan: Azərbaycan küçəsi 15, əlaqə

telefonu: (kod 02522), 5-11-28
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq

yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Yardımlı şəhəri üzrə: ünvan: Yardımlı şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 96 , əlaqə telefonu: (kod 02520) 6-26-68
İsmayıllı şəhəri üzrə: 

ünvan: İsmayıllı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 46, əlaqə
telefonu: (kod 02028) 5-64-64

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə Auksion

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

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

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

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

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

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq

yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Neftçala şəhəri üzrə: 
ünvan: Neftçala şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 33, əlaqə tele-

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

Şamaxı şəhəri üzrə: ünvan: Şamaxı şəhəri, Heydər Əliyev
prospekti 27, əlaqə telefonu: (kod 02026) 5-75-06

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə Auksion

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

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

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

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

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

27 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə

satımış hissə (15%) (manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi  ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Əmlak kom-
pleksi

Qax rayonu,
Əmbərçay kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 339,8 4801,5 x 21000 x 16500 37500 3750 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə

satımış hissə (15%) (manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
binası

Gəncə şəhəri, Nizami rayonu,
N.Nərimanov prospekti, 185

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 211,4 375,0 x 7500 x 7500 15000 1500 

2 Yardımçı
təsərrüfat

Mingəçevir şəhəri, Kür çayının
sağ sahili

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1909,1 21000,0 1 42500 15000 60000 102500 10250 

3 Yardımçı
təsərrüfat Yevlax rayonu, Aran qəsəbəsi İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1333,6 43583,0 x 50000 x  110000 160000 16000 

4 Tara
müəssisəsi

Astara şəhəri, H.Aslanov
küçəsi, 40A

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 77,7 686,0 x 7500 x  7500 15000 1500 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə

güzəştli şərtlərlə satımış
hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)
10% beh
(manat)

1 Şəhər klubu Yardımlı şəhəri,
Daşkənd küçəsi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 80,0 99,0 x 1000 x 250 1250 125 

2 Bozayran kənd
klubu

Yardımlı rayonu,
Bozayran kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 59,7 64,3 x 500 x 100 600 60 

3 Soltankənd kənd
Yaradıcılıq Evi

İsmayıllı rayonu,
Soltankənd kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 673,7 1364,9 2 12000 x  3000 15000 1500 

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu,
R.Qəmbərov küçəsi, 12

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

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 80,7 x 16500 x 16500 1650

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu,
Bakıxanov küçəsi, 24

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

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 96,6 x 25000 x 25000 2500

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%)
(manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)
10% beh
(manat)

1 3 saylı Xüsusiləş -
dirilmiş Avtobaza

Neftçala şəhəri, M.Ə.Sabir
küçəsi, 1C

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 49,1 1336,2 x 1500 x 3500 5000 500 

2 İnzibati idarə binası Neftçala şəhəri, Heydər
Əliyev prospekti, 29 K

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 275,1 x x 17500 x x 17500 1750 

3 Şamaxı ərazi Yun təda -
rükü və qəbulu idarəsi

Şamaxı rayonu, Şamaxı-
Göylər yolunun sağ kənarı

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 1585,3 4792,2 x 12500 x  15000 27500 2750

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərt -
lərlə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 10 saylı mağa-
za (inşaat)

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Nardaran
qəsəbəsi, Şeyx Əli Tuti küçəsi, 1C

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1133,5 2716,1 x 15000 x  50000 65000 6500 

2 "Lalə" şadlıq
evi

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu,  Binə qəsəbəsi,
2146-cı məhəllə, Hicran Hasilov küçəsi, 23C

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1772,7 1898,4 x 140000 x  38000 178000 17800 

3 "Mərdəkan"
restoranı

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi,
Yesenin küçəsi, 2-ci döngə, bina 2M

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1743,9 x x 300000 x  x 300000 30000 

4 4 saylı kafe
(Gilavar)

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi,
Yesenin küçəsi, 249

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 324,8 882,0 1 66300 23400 100000 166300 16630 
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27 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bərdə şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

27 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%)
(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satımış hissə (15%)

(manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)
10% beh
(manat) 

1 Avtomobillərə texniki
qulluq stansiyası

Bərdə rayonu,
Mirzəxan kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş
"Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 92,1 1500,0 x 4000 x 7500 11500 1150

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Bərdə şəhəri üzrə: ünvan: Bərdə şəhəri, Nizami küçəsi 83 əlaqə

telefonu: (kod 2020) 5-27-77
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

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

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq

yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Sumqayıt şəhəri üzrə: ünvan: Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə,

bina 4/12, əlaqə telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80
Şəmkir şəhəri üzrə:ünvan: Şəmkir şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 162

əlaqə telefonu: (kod 02230) 5-33-71

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Qusar şəhəri üzrə: ünvan: Qusar şəhəri, M.Füzuli küçəsi 21,

əlaqə telefonu: (kod 02338) 5-24-87
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

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

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Samux şəhəri üzrə: ünvan: Samux şəhəri, H.Kərimov küçəsi ,

əlaqə telefonu: (kod 02227) 5-12-82
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq

yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Xaçmaz şəhəri üzrə: ünvan: Xaçmaz şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə

küçəsi, 7 əlaqə telefonu: (kod 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Qusar şəhəri üzrə: 

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Lənkəran şəhəri üzrə: ünvan: Lənkəran şəhəri, Qala Xiyabani

küçəsi 30, əlaqə telefonu: (kod 02525) 5-15-13
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Ağcabədi şəhəri üzrə: ünvan: Heydər Əliyev prospekti 233,

əlaqə telefonu: (kod 2127), 5-14-50
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Mingəçevir şəhəri üzrə: ünvan: Mingəçevir şəhəri, Heydər

Əliyev prospekti, 26/11, əlaqə telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

27 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Qusar şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

27 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının və onun yerləşdiyi torpaq sahsinin siyahısı

27 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Samux şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

27 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Lənkəran şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin siyahısı

27 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Ağcabədi şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

27 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Mingəçevir şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə

satımış hissə (15%) (manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 15 saylı bazarın
Qızıldaş filialı

Bakı şəhəri, Qaradağ
rayonu, Qızıldaş qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 183,0 320,0 x 12000 x 3000 15000 1500

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə

satımış hissə (15%) (manat)
Torpaq  sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Şəmkir yun tədarükü
məntəqəsi

Şəmkir rayonu,
Keçili kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 3312,4 62695,5 x 60000 x  115000 175000 17500 

2 Əmlak kompleksi Sumqayıt şəhəri,
Sahil küçəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 577,1 5412,0 x 50000 x  275000 325000 32500 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış) qiyməti

(100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərt lərlə

satımış hissə (15%) (manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qusar Tədarük
Satış Bazası

Qusar rayonu,
Gədəzeyxur kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 3813,2 18783,9 x 70000 x  30000 100000 10000 

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

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Səbail rayonu, T.Əliyarbəyov
küçəsi, 9/M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 8

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

2 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 230,8 x 115000 x 115000 11500

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

Özəlləşdirilən tor paq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 "Seyidlər üzüm emalı
zavodu" dövlət müəssisəsi

Samux rayonu,
Seyidlər kəndi

Azərbaycan Respublikası Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi 221,2 26068,0 1 16000 x  25000 41000 4100 

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

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

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Sərkərli kənd
klubu

Xaçmaz rayonu,
Sərkərli kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Na zirliyi,
Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 66,1 1021,2 x 500 x 1750 2250 225 

2 Avaranqışlaq
kənd klubu

Qusar rayonu,
Avaranqışlaq kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Na zir liyi,
Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 85,4 2075,0 3 1750 x  5250 7000 700 

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

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

Torpaq  sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Məişət xidməti obyektinin
yarımçıq tikilisi

Lənkəran rayonu, Liman şəhəri,
M.Ə.Rəsulzadə küçəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş
"Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 3700,0 1000 39000 40000 4000 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə  güzəştli şərtlərlə

satımış hissə (15%) (manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Şənlik kənd
klubu

Ağcabədi rayonu,
Şənlik kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Ağcabədi Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 611,9 5737,9 3 20000 x  10000 30000 3000 

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış)
qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış)
qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 36 mənzilli yaşayış binasının
yarımçıq tikilisi

Mingəçevir şəhəri, 20
Yanvar küçəsi, 16

Mingəçevir şəhər İcra Hakimiyyəti, Əsaslı Tikinti,Təmir
və Abadlaşdırma Şöbəsi 1140,8 115000 10000 125000 12500 
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27 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da İsmayıllı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

27 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Sumqayıt şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə

satımış hissə (15%) (manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 45 saylı Təmir
Tikinti Sahəsi İsmayıllı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 2 İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 555,1 5432,8 1 15000 x 30000 45000 4500 

2 İsmayıllı Təmir
Tikinti Sahəsi

İsmayıllı şəhəri, M.Müşfiq küçəsi, 35
(torpaq sahəsi 12600.6 kv.m, faydalı sahəsi
588.7 kv.m) və İsmayıllı rayonu, Əyriçay
çayının sahili (torpaq sahəsi 3200.5 kv.m,

faydalı sahəsi 44.6 kv.m)

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin İdarəetmə

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərraclar İsmayıllı şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

İsmayıllı şəhəri üzrə: ünvan: İsmayıllı şəhəri, Heydər Əliyev

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərraclar Sumqayıt şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Sumqayıt şəhəri üzrə: ünvan: Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə,

bina 4/12, əlaqə telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

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

Sabirabad şəhəri üzrə: ünvan: Sabirabad şəhəri, İlham

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)
Saatlı şəhəri üzrə: ünvan: Saatlı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti

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

prospekti 15, əlaqə telefonu: (kod 02120) 4-41-07
Yevlax şəhəri üzrə: ünvan: Yevlax şəhəri, Q.Quliyev küçəsi 8A,

əlaqə telefonu: (kod 022336) 6-45-62
Sabirabad şəhəri üzrə: ünvan: Sabirabad şəhəri, İlham İsgəndərov

küçəsi 9, əlaqə telefonu: (kod 02123) 5-63-52
Balakən şəhəri üzrə: ünvan: Balakən şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 70 (Balakən şəhəri İcra Hakimiyyətinin binası) əlaqə telefo-

nu: (kod 02429) 5-10-56
Şirvan şəhəri üzrə: ünvan: Şirvan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi 14,

əlaqə telefonu: (kod 02121) 5-27-98
Xızı şəhəri üzrə: ünvan: Xızı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 15

əlaqə telefonu: (kod 02331) 5-01-48
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

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

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

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

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)
Mingəçevir şəhəri üzrə: ünvan: Mingəçevir şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 26/11, əlaqə telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00
Gəncə şəhəri üzrə: ünvan: Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev adına

meydan (Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin binası) əlaqə telefonu: (kod
022) 256-13-76

Şirvan şəhəri üzrə:ünvan: Şirvan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi 14,
əlaqə telefonu: (kod 02121) 5-27-98

Yevlax şəhəri üzrə:
ünvan: Yevlax şəhəri, Q.Quliyev küçəsi 8A, əlaqə telefonu: (kod

022336) 6-45-62

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

Balakən şəhəri üzrə:
ünvan: Balakən şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 40, əlaqə telefonu:

(kod 02429) 5-10-56
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 10-cu mikro-
rayon, bina 3

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

9 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 21,7 x 2500 x 2500 250 

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 10-cu mikro-
rayon, bina 8

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

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 49,4 x 6000 x 6000 600 

3 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 2-ci məhəllə,
Azərbaycan prospekti, 5/28

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

4 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 50,3 x 4000 x 4000 400 

4 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 9-cu mikrora-
yon, bina 13A/2

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

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 49,8 x 6000 x 6000 600 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə

satımış hissə (15%) (manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Azadkənd kənd
Mədəniyyət evi

Sabirabad rayonu,
Azadkənd kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Sabirabad Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 180,4 503,9 x 1000 x 500 1500 150 

2 Yolçubəyli kənd
klubu

Sabirabad rayonu,
Yolçubəyli kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Sabirabad Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 656,9 5500,0 x 12500 x 7500 20000 2000 

3 Avtoqaraj İmişli rayonu, Bəh -
rəmtəpə qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 612,0 11583,8 x 7500 x  32500 40000 4000 

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10%
beh

(manat)

1
"İstehsalat Texnoloji Kom -

plektləşdirmə İdarəsi" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Babək prospekti, 61K; 61Q Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi 1350,4 4129,4 3 127500 45000 410000 537500 53750 

2 48 saylı yeməkxana Sabirabad rayonu, Qaragüney kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 226,3 770,0 x 6000 x  2000 8000 800 

3 Saatlı Quraşdırma Sazlama
Sahəsi Saatlı şəhəri, M.F.Axundov küçəsi, 214A İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 56,0 788,3 x 1500 x  3000 4500 450 

4 5 saylı yanacaqdoldurma
məntəqəsi Hacıqabul şəhəri, İ.Qayıbov küçəsi, 15 İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 20,0 1575,0 x 2000 x  8000 10000 1000 

5 Yevlax sənaye müəssisəsi Yevlax şəhəri, Şadlinski küçəsi, 33 İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 60,0 15000,0 x 1500 x  40000 41500 4150 

6 26 saylı Səyyar
Mexanikləşdirilmiş Dəstə Yevlax şəhəri, Şadlinski küçəsi, 37 İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 50,0 10000,0 x 1500 x  25000 26500 2650 

7 Əmlak kompleksi Balakən şəhəri, 28 May küçəsi, 2 İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 2997,0 89530,0 x 200000 x 350000 550000 55000 

8 12/2 saylı yeməkxana Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi,
A.Abdullayev küçəsi, 8K

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 143,1 x x 7500 x  x  7500 750 

9 13 saylı mağaza Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi,
A.Abdullayev küçəsi, 8Q

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 305,5 x x 21500 x  x  21500 2150 

10 7 saylı mağaza Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, H.Məmmədov küçəsi,
12

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 398,9 x 1 325000 x  x  325000 32500 

11 Yardımçı təsərrüfat Xızı rayonu, Şurabad qəsəbəsi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 308,8 25000,0 x 15000 x  87500 102500 10250 

12 Reduktorların təmiri sexi
Şirvan şəhəri, İ.Qayıbov küçəsi, 42 (torpaq sahəsi

3600.0 kv.m, faydalı sahəsi 637.2 kv.m) Şirvan şəhəri,
İ.Qayıbov küçəsi, 42A (torpaq sahəsi 3000.0 kv.m)

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin İdarəetmə

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

13 Anbarlar sahəsi Şirvan şəhəri, M.Mirzəyev küçəsi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 2102,4 2315,6 x 40000 x  10000 50000 5000 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə

satımış hissə (15%) (manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 109/231 saylı
mağaza

Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Bülbül
küçəsi, 89

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 108,0 x x 9800 x  x 9800 980 

2 31/77 saylı mağa-
za Şirvan şəhəri, Ş.Şükürov küçəsi, 7 İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 118,6 x x 5450 x  x 5450 545 

3 14 saylı
yeməkxana

Yevlax şəhəri, Heydər Əliyev prospekti,
27A

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 95,2 x x 12000 x  x 12000 1200 

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

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 227,9 x x 15750 x  x 15750 1575 

5 46 saylı mağaza Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Nardaran
qəsəbəsi, Nəsrulla Əsgərov küçəsi, 26R

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 85,4 x x 6750 x  x 6750 675 

6 31 saylı mağaza Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Türkan
qəsəbəsi, Dənizkənarı küçəsi, 73K

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 40,7 x x 3100 x x 3100 310 

7 Yeməkxana Balakən rayonu, Mahamalar kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 69,2 x x 2450 x  x 2450 245 

8 82 saylı avto tex -
tə mir (avadanlıq)

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan
qəsəbəsi, Çöl Şüvəlan, 3M

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi x x x 1750 x  x 1750 175 

9 "Ərzaq ba za sı" nın
yeməkxanası Mingəçevir şəhəri, Niyazi küçəsi, 3 İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 77,0 x x 12500 x x 12500 1250 

10 58 saylı mağaza Neftçala rayonu, Kürkənd kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 91,4 x x 1250 x  x 1250 125 



8ELANLARШЯНБЯ, 23 ФЕВРАЛ 2019-cу il, №08 (1112)

27 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində  təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

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

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

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

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

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

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

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

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

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

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

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

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

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

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Sabirabad şəhəri üzrə: ünvan: Sabirabad şəhəri, İlham

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

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

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

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

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

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

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

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 16 saylı inşaat materialları
mağazasının anbarı

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Əmir can
qəsəbəsi, M.Mustafayev küçəsi, 7

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 168,7 x x 60000 x x 60000 6000 

27 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

27 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Sabirabad şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

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

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

Özəlləşdirilən tor paq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu,
Qala stansiyası

İstehsal və Xidmət Müəssi sə lərinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş
"Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 

1 mərtəbəli bi nanın
bir hissəsi 34,6 x 7500 x 7500 750 

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq  sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu,
Qızıldaş qəsəbəsi, bina 34

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

5 mərtəbəli binanın 1-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi 48,9 x 6000 x 6000 600 

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lök -
batan qəsəbəsi, Nizami küçəsi, 25

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

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 84,3 x 12500 x 12500 1250 

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış)
qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 312 yerlik uşaq musiqi məktəbinin
yarımçıq tikilisi

Sabirabad şəhəri,
Q.Namazəliyev küçəsi, 2B

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Sabirabad
Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 755,6 2500 4000 6500 650 

№ Obyektin
adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
Əmlakın ilkin (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-ya şa -
yış sahəsi

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Qara -
çuxur qəsəbəsi, Z.Şərifov küçəsi, 22

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Depar ta -
menti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 140,0 x 17500 x 17500 1750 
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28 mart 2019-cu il, saat 11:00-da,  “Mingəçevir Regenerat” ASC-nin təsisçilərinin  ümumi
yığıncağı keçiriləcəkdir.

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Mingəçevir Sənaye Parkının ərazisinin

genişləndirilməsi haqqında” 30 iyul 2018-ci il tarixli, 366 nömrəli Sərəncamı və Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 6 avqust 2018-ci il tarixli, 577s nömrəli Sərəncamının
icrası ilə bağlı “Mingəçevir Regenerat” ASC-nin ləğv edilməsi məsələsi;

2. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş digər məsələlər.

Ünvan:  Mingəçevir şəhəri, 3-cü Samux döngəsi 11. 
Əlaqə telefonu: (070) 750 80 69

Müdiriyyət

“Mingəçevir Regenerat” ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə
08 aprel 2019-cu il, saat 11:00, “Şəmkir-

Məişət” ASC-nin təsisçilərinin  ümumi
yığıncağı keçiriləcəkdir.

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər
durur:

1. Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə
Heyətinin, Müşahidə (Direktorlar) Şurasının, 

Maliyyə-Təftiş komissiyasının və Ümumi
Yığıncağın çağırılması haqqında
Əsasnamənin təsdiq edilməsi.

2. Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin,
Müşahidə (Direktorlar) Şurasının və

Maliyyə-Təftiş komissiyasının
formalaşdırılması.

3. Dividentlərin verilməsi qaydasının
təsdiq edilməsi.

4. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların

şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə iştirakı
vacibdir.

Ünvan: Şəmkir şəhəri, H.Aslanov
küçəsi,15

Əlaqə telefonu: 050 511 68 88
ASC-nin İdarə Heyətinin sədri 

“Şəmkir-Məişət”  ASC-nin təsisçilərinin nəzərinə
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