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Fərdi yaşayış evlərinin
sənədləşdirilməsi ilə 
bağlı konsepsiya hazırlanır

2019-cu il  aprel ayının  16-da
keçiriləcək  pul hərracında 
səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar
cəmiyyətləri haqqında məlumat

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat. 
Torpaq müsabiqə və hərracları aprel
ayının 18-də  keçiriləcəkdir.

Azərbaycan xalqını, qarşıdan gələn Novruz Bayramı münasibətilə təbrik edirik!

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda VII Qlobal Forumun açılışında iştirak edib
Martın 14-də Azərbaycanın paytaxtında Pre zi -

dent İlham Əliyevin himayəsi və Nizami Gəncəvi
Bey nəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə VII Qlobal
Bakı Forumu işə başlayıb.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əli yev Forumun açılış mərasimində iştirak edib.

Dövlətimizin başçısı Qlobal Forumun işti rak çı -
la rı ilə görüşüb.

Sonra birgə foto çəkdirildi.
Martın 16-dək davam edən VII Qlobal Bakı Fo -

ru mu nun işin də 55 ölkədən 500-dən çox nü ma yən -
də iştirak edib. “Dünyanın ye ni xarici siyasəti”
möv zu sunda keçirilən Foruma hazırda fə aliy yətdə
olan 5 prezident, 1 baş nazir, 2 baş nazirin müavini,
42 sa biq dövlət başçısı və baş nazirlər, çoxsaylı ana -
li tik lər, jur na list lər, gənc liderlər toplaşıblar. Fo rum -
da 10 müxtəlif sessiya za ma nı iştirakçılar tərəfindən
qlo bal və regional əhəmiyyət daşıyan mə sələlər mü -
za ki rə ediləcək. Dünyada mühüm beynəlxalq plat -
for   ma ya çevrilən Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində
bey  nəlxalq əhə miy yət daşıyan məsələlər ətrafında
fi kir mübadiləsi aparılıb. Bu mövzular arasında
“Qlobal siyasətin dəyişməsində böyük güc lərin
rolu”, “Davamlı inkişaf çağırışları”, “Təhlükəsizlik
na  minə orta Şərq əməkdaşlığı”, “Müasir qərarların
qə bul edil mə sin də elm və mədəniyyətin rolu” və di -
gər ləri var. Forumun əsas pa nel iclaslarından biri də
gənc liderlərin qlobal siyasətdə roluna həsr olunub.

Yeddinci Qlobal Bakı Forumunu Nizami Gən cə -
vi Bey nəl xalq Mərkəzinin həmsədri İsmail Se ra gel -
din açaraq dedi:

- Zati-aliləri, xanımlar və cənablar.
Mənim adım İsmail Serageldindir.Mən Nizami

Gən cəvi Bey nəlxalq Mərkəzinin həm sədriyəm. Ar -
tıq dünyanın aparıcı təd birləri sırasında öz yerini tu -
tan VII Qlobal Bakı Forumunda sizi salam la maq -
dan məmnunam.

Bu tədbirə bir çox mütəxəssislər və təcrübəli
şəxs lər toplanıb.

Builki Forumun mövzusu sanki dünyanın tek to -
nik hərəkətinə bənzər bir mövzudur.

Nəticə olaraq insanların taleyində bir axın var ki,
on ları ən aşağı səviyyədən ən yüksəyə qaldıra bilər.

Bu fürsəti qaçırsanız həyatda uğursuzluqlara dü -
çar ola caq sınız.

Hazırda durğun dənizin üzərindəyik.
Lazımi anda bu fürsətdən istifadə etməliyik,

yox sa uğur bizdən yan keçəcək.
Biz bu fürsəti qaçırmamalıyıq, çünki buraya

açıq zehin və sağlam iradə ilə gəlmişik.
Növbəti günlərdəki müzakirələrə başlamazdan

əv vəl is tə yi rəm ki, qürur hissi ilə sözü bu günün ilk
na tiqi və Nizami Gən cə vi Beynəlxalq Mərkəzinin
hi mayədarı, ev sahibi Zati-aliləri Azər baycan Res -
pub likasının Prezidenti İlham Əliyevə vermək is tə -
yi rəm.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Forumda
nitq söylədi.

Prezident İlham Əliyevin
nitqi

-Əziz xanımlar və cənablar.
Əziz qonaqlar.
Əziz dostlar.
Azərbaycana xoş gəlmisiniz.Sizin hamınızı gör -

mə yimə çox şa dam. Bu mühüm beynəlxalq tədbirdə
bi zim lə birlikdə ol du ğu nu za görə sizə təşəkkür edi -
rəm. Mən, ilk növbədə, Nizami Mər kə zinin qlobal
bey nəl xalq instituta çevrilməsinə verdikləri əhə miy -
yət li töhfəyə görə dünən görüş keçirdiyim Nizami
Gən cəvi Bey nəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri - xa nım
Vike-Freyberqaya, cə nab Serageldinə və İdarə He -
yətinin üzvlərinə təşəkkürümü bil dirmək is tər dim.

Qlobal Bakı Forumu qlobal gündəlikdə duran
ak tual mə sə lə lər lə məşğul olan ən mühüm bey nəl -
xalq platformalardan biridir. Əvvəlki forumların
möv zu ları qlobal məsələlərin bugünkü gün də liyini
əks etdirir. Düşünürəm ki, bu, xarici siyasətlə bağlı
mə  sə lə lərlə, - bu, yeni xarici siyasət adlandırılır, –
məşğul olmaq üçün çox yaxşı seçimdir.Çünki son
fo rumdan bəri, xüsusilə öl kə lər arasında mü na si bət -
lər də, dünyada təhlükəsizlik və proq noz laş dı rı la bil -
mə ilə bağlı məsələlərdə çox şey dəyişib.Mən çox
şa  dam ki, forumun çoxsaylı iştirakçısı var. Forumda
55 ölkədən 500-dən çox nümayəndə iştirak edir.
Qo naqlarımızın arasında 5 ha zırkı prezident, 1 ha -
zır kı baş nazir, 2 baş nazirin müavini və 42 sa biq
döv lət və hökumət başçısı, görkəmli siyasətçilər,
və tən daş cə miyyətinin təmsilçiləri, jurnalistlər,
alim lər, gənc liderlər var.

Bu gün bu zalda böyük intellektual potensial
var, bu da, əs lin də, Forumun əhəmiyyətini əks et -
dirir. Qlobal gündəlikdə çox say da beynəlxalq

tədbir, konfrans var. Lakin keyfiyyət iş ti ra k çı la rın
si yahısına, onların təcrübəsinə və intellektual po ten -
si alına gö rə ölçülür.Bu səbəbdən, mən dü şünürəm
ki, Qlobal Bakı Fo ru mu nun dünya xəritəsində nadir
ye ri var. Əminəm ki, qarşıdakı gün lərdə müzakirə
olu nacaq məsələlər beynəlxalq mü na si bət lə rin gə lə -
cə yi, dünyanın gələcəyi ilə bağlı qərar verənlərin
diq  qə ti ni cəlb edəcək.

Azərbaycanın xarici siyasəti barədə danışarkən,
mən de yər dim ki, o, çox dəyişməyib.Biz Azər bay -
ca nın yeni xarici siyasəti ba rədə danışa bil mə rik.
Lakin sözsüz ki, regionda, dünyada və ziy yət dəyişir
və biz xarici siyasət təşəbbüslərimizi dəyişən dün-
yaya uyğunlaşdırırıq. Lakin bizim xarici siyasətimiz
əsas etibarilə sabit, proqnozlaşdırıla bilən və müs tə -
qil dir. O, bizim milli maraqlarımıza əsaslanır. Tə rəf -
daş lıq, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq vasitəsilə re gi -
onu muzda və daha geniş coğrafiyada təh lükəsizlik,
sa bitlik istiqamətində ölkələrlə yaxın əlaqələrin qu -
rul ması Azərbaycanın prioritetlərindən biridir.Ona
gö rə də Azər baycan sonuncu Forumdan bəri xarici
si yasət istiqamətləri ilə bağlı təşəbbüslərini davam
et dirib. Düşünürəm ki, biz ənənəvi tərəf daşlarımızla
əla qələrimizi gücləndirməyə, yeni dostlar qa zan ma -
ğa, yeni körpülər tikməyə müvəffəq ol mu şuq. Əl -
bət tə ki, istənilən ölkə, o cümlədən Azərbaycan
üçün qonşularla mü na sibətlərin qurulması əsas pri -
ori tetdir.Bu mənada, sonuncu Fo rum dan bəri bizim
əla qələrimiz güclənib.Biz qonşularımızla qar şı lıqlı
ma raqlara, qarşılıqlı hörmətə əsaslanan çox məh sul -
dar iş çi münasibətlər qurmuşuq.Bu, nəqliyyat, ener -
ji təhlükəsizliyi, ti ca rət və investisiya sahələrində
da ha çox körpü qurmağa kö mək edir. Bu səbəbdən,
bi zim qonşu ölkələrlə ənənəvi əla qə lə ri miz regional
təh lükəsizliyi təmin edir.

Regional təhlükəsizlikdən söhbət açarkən, biz,
əl bəttə ki, Er mə nis tanla Azərbaycan arasındakı mü -
na qi şədən da nış ma lı yıq. Azər baycanın beynəlxalq
sə viy yədə tanınmış ərazilərinin 20 fa izi nin Er mə -
nis tan tərəfindən işğalı davam edir.Bu işğal nə ti cə -
sin  də Azərbaycanın tarixi hissəsi olan Dağlıq Qa ra -
bağ və öl kə mi zin digər 7 rayonu işğal altındadır, bir
mil yondan çox qaçqın və məcburi köçkün işğaldan
əziy yət çəkir.Xalqımız etnik tə miz lə mə yə məruz
qalıb. İşğal olunmuş ərazilərdəki bütün tarixi abi də -
lə  rimiz Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən da -
ğı dı lıb və bu, işğal olunmuş ərazilərə iki dəfə fak ta -
raş dırıcı missiya gön dər miş ATƏT-in hesabatında
öz əksini tapıb.Azərbaycan tor paq la rı nın işğalı bey -
nəl xalq hüququn, əsas beynəlxalq təşkilatların mü -
vafiq qətnamələrinin və qərarlarının kobud şəkildə

po  zul  ma sı dır. BMT Təhlükəsizlik Şurası Er mə nis -
tan qoşunlarının əra zi lə ri mizdən dərhal və qeyd-
şərt siz çıxarılmasını tələb edən 4 qət na mə qəbul
edib və onlar Ermənistan tərəfindən yerinə ye ti ril -
mir. BMT Baş Assambleyası, ATƏT, İslam Əmək -
daş lıq Təş ki la tı, Avropa Parlamenti, Qoşulmama
Hə rə katı və digər təşkilatlar ox şar qətnamə və qə rar -
lar qəbul ediblər. Onlar beynəlxalq hü qu qa, ədalətə
əsas lanır və münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün hü -
qu qi baza yaradır.Status-kvo qəbul edilməzdir. Da nı -
şıq ları təşkil et mək üçün mandata sahib olan ATƏT-
in Minsk qrupu öl kə lə ri nin prezidentləri dəfələrlə
bəyan ediblər ki, status-kvo qə bu le dil məz dir və biz
bunu tam dəstəkləyirik.Status-kvo dəyişməlidir və
bu nu etmək üçün Ermənistan öz qoşunlarını Azər -
bay canın işğal edil miş ərazilərindən çıxarmağa baş -
la malı, qaçqın və məcburi köç künlərə öz evlərinə
qa yıtmağa imkan yaratmalıdır.

Ermənistan hökuməti danışıqların formatını də -
yiş mək üçün cəhdlər edib və biz hələ də bu cəhdləri
gö rürük. Bu, tamamilə qəbuledilməz və qeyri-effek-
tivdir. Biz bunu danışıqlar prosesini əngəlləmək
cəh di hesab edirik.Bu cür düşünən tək biz deyilik.
Şa dıq ki, beynəlxalq təşkilatlar bu fikri paylaşır.Bir
qə dər əvvəl ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri
bə yanat yaydılar və fak ti ki olaraq Ermənistana açıq
me saj göndərdilər ki, onların da nı şıq lar formatını
də yişdirmək cəhdləri qəbuledilməzdir.Ondan bir
ne çə gün əvvəl Avropa İttifaqının yüksək rütbəli
rəs miləri eyni bəyanatla çıxış etdilər.Danışıqlar for -
ma tı uzun illər ərzində işlənib hazırlanıb və onu də -
yiş mək üçün birtərəfli qaydada edilən istənilən cəhd
da nışıqlar prosesini əngəlləmək cəhdi kimi qiy mət -
lən dirilir və bütün məsuliyyət bunu etməyə çalışan
tə rəfin üzərinə düşür.Bu səbəbdən, birincisi, da nı -
şıq lar formatı dəyişdirilə bilməz və ikincisi, da nı şıq -
lar nəticəyönümlü ol ma lı dır, sadəcə, danışıqlar xa ti -
ri nə olmamalıdır.Azərbaycan bu pro se si davam et -
dir məyə hazırdır və danışıqların nəticəsi olaraq bi -
zim ərazi bütövlüyümüz bərpa edilməlidir.Ərazi bü -
töv lü yü bey nəl xalq hüququn fundamental prin si pi -
dir. Ərazi bütövlüyü ilə öz mü qəddəratını təyinetmə
ara sındakı balans BMT-nin Ni zam na mə sində, Hel -
sin ki Yekun Aktında çox aydın şəkildə izah olu nub.
Öz müqəddəratını təyinetmə ölkələrin ərazi bü töv lü -
yü nü poz ma ma lıdır.Ona görə də, münaqişə bey nəl -
xalq hüququn nor ma la rı na, BMT Təhlükəsizlik Şu -
ra sı nın müvafiq qətnamələrinə əsa sən və Azər bay -
canın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edil mə li dir.

Bizim xarici siyasət prioritetlərimiz, həmçinin
beynəlxalq təş kilatlarla əlaqələri əhatə edir. Biz

müxtəlif beynəlxalq təş ki lat lar arasında körpülər
yaradan müxtəlif təşəbbüslərdə fəal şə kil də iştirak
edirik. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının və Avropa
Şu ra sının üzvü olan az sayda ölkələrdən biri olaraq
biz bu iki təş ki lat arasında daha çox tərəfdaşlıq qur-
maq üçün bu imkandan isti fa də edirik. Azərbaycan
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında İs lam həmrəyliyinin
gücləndirilməsi, bəzi üzv ölkələr arasında gər gin -
liyin azaldılmasında mühüm rol oynayır. Biz səy lə -
ri mizin nü ma yişi olaraq iki il bundan əvvəl IV İslam
Həm rəyliyi Oyun la rı nı uğurla keçirdik. Ondan iki il
əv vəl Azərbaycan birinci Av ro pa Oyunlarını keçirən
ölkə oldu. Təsəvvür edirsinizmi, biz iki il ərzində
ey ni şəhərdə həm Avropa Oyunlarını, həm də İslam
Hə mrəyliyi Oyunlarını keçirdik. Bu, əslində, bizim
bey nəlxalq are nadakı rolumuzu, ölkələri və siviliza-
siyaları yaxınlaşdırmaq isti qamətində səylərimizi
əks etdirir. Biz Avropa İttifaqının 9 üzv öl kəsi ilə
stra teji tərəfdaşlıqla bağlı bəyannamələr və ra zı laş -
ma  lar imzalamışıq və qəbul etmişik. Bu, üzv öl kə -
lə rin üçdəbiridir və həmçinin bizim Avropa ölkələri
ilə fəal əməkdaşlığımızı nü ma yiş etdirir. Biz ötən il
Av ropa İttifaqı ilə əməkdaşlığımızın bü tün əsas sa -
hə lə rini əhatə edən, tərəfdaşlıq prioritetləri adlanan
çox mühüm bir sənədi parafladıq. Bu sənəddə, xü -
su si lə, Er mə nis tanla Azərbaycan arasındakı mü na -
qi şə nin həlli ilə bağlı məqam aydın əksini tapıb. Bu
sə nəddə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi
və sərhədlərinin toxunulmazlığına tam dəstək ifadə
olu nur. Ona görə də, Ermənistanla münaqişəyə gə -
lin cə, bir daha deməliyəm ki, bütün aparıcı bey nəl -
xalq təşkilatlar münaqişənin həllini bu prinsiplər
əsa sında görür. Münaqişənin həllinin yeganə yolu
Azər baycanın ərazi bütövlüyünün bərpasıdır.

Azərbaycan müxtəlif ölkələrlə yaxın əmək daş -
lıq imkanından istifadə edərək Bakı prosesinə start
ver di. Ötən il biz Bakı prosesinin 10-cu ildönümünü
qeyd etdik. Bu, bizim İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına
və Avropa Şurasına üzv ölkələrin mədəniyyət na zir -
lə ri ni birgə toplantıya dəvət etməyimizlə başladı.
Bu, çox uğurlu oldu və beləliklə, növbəti il biz daha
bir görüş keçirdik və sonra, BMT tərəfindən dəs tək -
lə nən bu format Bakı prosesi adlandırıldı. Bu, 100-
dən çox ölkəni əhatə edən həmin iki böyük bey nəl -
xalq təşkilat arasında qarşılıqlı əlaqə və mü za ki rə lə -
rin yeganə formatıdır.

Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət si ya sə ti -
dir. Azər bay can dünyada multikulturalizm mər kəz -
lə rin dən biri kimi tanınır. Bu nun tarixi kökləri var.
Əsr lər boyunca Azərbaycan müxtəlif din lərin və et -
nik qrupların nümayəndələrinin sülh və əmin-aman -
lıq şəraitində yaşadığı yer olub. Biz fəxr edirik ki,
müs  tə qil li yimiz bərpa olunandan sonra bu meyil
güc ləndi. Biz bu ide ya la rı qlobal arenada təbliğ et -
mə yə çalışırıq. Ona görə də biz çox say lı tədbirlər,
bey nəlxalq konfranslar, mədəniyyətlərarası di aloq
fo rumu, dünya dini liderlərinin forumu, BMT Si vi -
li  za si ya lar Alyansının forumu, Bakı Humanitar Fo -
rumu və bir çox baş qa beynəlxalq tədbirlər təşkil
edə rək, xüsusilə fərqli fikirlər gör düyümüz zaman
əsas diqqəti multikulturalizmlə bağlı mə sə lə lə rə yö -
nəl di rik. Düşünürəm ki, Azərbaycanın nümunəsi
açıq şə kil də nümayiş etdirir ki, multikulturalizm
dün yanı inkişaf et dir mə yin, gərginlikləri azalt ma -
ğın, əməkdaşlığı və qarşılıqlı an laş ma nı güc lən dir -
mə yin yeganə yoludur. Azərbaycan nisbətən gənc
müs təqil ölkədir. Lakin, biz beynəlxalq icti ma iy yət -
dən çox güc lü dəstək alırıq. Bunun sübutu olaraq,
mən bir neçə il əvvəl Azər baycanın 155 ölkənin
dəs təyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şu ra sı nın qeyri-da -
imi üzvü seçilməsini qeyd edərdim. Bu, onu gös tə -
rir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin mütləq ək sə riy yə ti -
nin Azər bay ca na böyük dəstəyi və etimadı var.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qey ri-daimi üzvü
kimi biz təhlükəsizlik və mədəniyyətlərarası di alo q -
la əlaqədar əhəmiyyətli məsələlərin həllində çox
mü hüm rol oynadıq. Biz, həmçinin qlobal təh lü -
kəsizlik sahəsində rol oy na yı rıq. Biz sülhməramlı
əmə liy yatlarda iştirak edirik. Bu ya xın lar da biz Əf -
qa nıstanda təhlükəsizliyi təmin edən hərb çi lə ri mi -
zin sayını artırdıq. Biz, həmçinin koalisiya qüv və lə -
ri ni çox mühüm nəqliyyat və logistika dəstəyi ilə tə -
min edirik. Azərbaycanın üz vü olduğu Şimal pay -
laş dırma şəbəkəsi çox etibarlı təchizat mar şru tudur.
Bu, həm də müasir infrastruktura, xüsusilə nəq liy -
ya ta in vestisiyaların yatırılması sayəsində mümkün
olub. Sonuncu Qlo bal Forumdan sonra keçən dövr -
də biz Xəzər dənizinin Azər bay can sahilində böyük
də niz ticarət limanının açılışını etdik. Bu dəniz li -
ma nı böyük həcmdə - ilkin mərhələdə 15 milyon
ton dan 25 milyon tonadək yükləri nəql etmək qa bi -
liy yətinə malikdir və ölkələri yaxınlaşdırmaq baxı-

mından çox mühüm rol oynayır.
Xarici siyasətdən danışarkən, əlbəttə ki, bizim

bu siyasətin ma hiyyətinə ehtiyacımız var. Xarici
siya sətimiz, siyasi səy lə ri miz olmadan Azər bay ca -
nın artıq sahib olduğu güclü nəqliyyat əla qələrini
qur maq mümkün olmazdı. Bizim ölkəmizi regional
nəq liyyat mərkəzinə çevirməklə bağlı bir neçə il
bundan əvvəlki hə dəflərimiz artıq öz nəticələrini
verir.Azərbaycan Şərq-Qərb nəq liyyat dəhlizinin
fəal iştirakçısıdır. 2017-ci ildə biz Gür cüstandan
keçməklə Azərbaycan və Türkiyə arasında dəmir
yolu xət tinin açılışını etməklə, Avropa dəmir yolu
ilə Asiya dəmir yolunu birləşdirdik. Ötən il dəniz
limanının açılışı bu nəqliyyat şəbəkəsinin daha bir
elementidir. Biz artıq Asiya ölkələrindən, Mərkəzi
Asiyadan yüklər qəbul edirik. Biz bu yaxınlarda
artıq Əfqanıstanın təbliğ etdiyi Lapis-Lazuli dəmir
yolu və Şərq-Qərb dəhlizi ilə fiziki əlaqə əldə etdik.
Biz artıq yeni mənbələrdən yüklər qəbul edirik. Bu,
təkcə iqtisadi mənfəət deyil, həm də öl kə lər
arasında əlaqə, qarşılıqlı bağlılıq və yaxın
əməkdaşlıq de mək dir. Beləliklə, nəqliyyat sahəsi
beynəlxalq əlaqələrin mühüm sek torudur və o, çox
yaxşı tərəfdaşlıq ruhu yaradır.

Qlobal təhlükəsizlik üçün mühüm əhəmiyyət
kəsb edən daha bir sahə enerji sektorudur. Azər bay -
can enerji təhlükəsizliyinə çox investisiya yatırır.
Apa rıcı enerji şirkətləri ilə bizim birgə layihələrimiz
həm xalqımıza, ölkəmizə fayda verir, həm də Azər -
bay canda, qonşu ölkələrdə on minlərlə iş yeri yaradır
və onlar beynəlxalq tərəfdaşlığa gətirib çıxarır. Azər -
bay can neft kəməri ilə Qara dənizi və Xəzər
dənizini, dünyada ilk dəfə olaraq neft kəməri ilə
Aralıq dənizi ilə Xəzər dənizini birləşdirdi. Hazırda,
biz Cənub Qaz Dəhlizi adlanan böyük layihə
üzərində iş ləyirik. O, Azərbaycan, Gürcüstan,
Türkiyə, Bolqarıstan, Yu na nıs tan, Albaniya, İtaliyanı
birləşmiş kəmər sistemi vasitəsilə əla qə lən dirir.
Kəmərin uzunluğu 3500 kilometrdir və yekun
mərhələdədir. Ötən ilin ma yın da biz Cənub Qaz
Dəhlizinin rəs mi açılışını etdik. Ötən ilin iyununda
isə onun mühüm his sə lə rin dən biri olan TANAP-ın-
Trans-Anadolu Boru Kəmərinin açılışı ol du.
Azərbaycan qazı artıq bu kəmər va si tə si lə nəql
olunur və ümid varam ki, gələn il layihə tam
yekunlaşacaq. Bu, regionda ən bö yük infrastruktur
layihələrindən biridir. Qaz istehsalı və nəq li nə
yatırılmış investisiyaların ümumi həcmi 40 milyard
dollara ya xın dır. Beynəlxalq maliyyə institutları bizə
güclü dəstək verir və əlbəttə ki, korporativ vəsaitdən
də istifadə olunur. Bu, enerji təh lükəsizliyi, enerji
əməkdaşlığı və ölkələr arasında əməkdaşlıq la yi hə si -
dir. Bizim planlarımız bugünkü formatın hü dud la rın -
dan kə na ra çıxır. Biz artıq Bosniya və Herseqovina,
Xorvatiya, Mon te neqro kimi Balkan ölkələri ilə
Anlaşma Memorandumu im za la mı şıq. Ümidvaram
ki, növbəti mərhələdə biz bu ölkələrlə həm də fəal
əməkdaşlığa başlayacağıq. Cənub Qaz Dəhlizi la yi -
hə sinə bu və ya digər yolla qoşulmağı planlaşdıran
öl kə lərin coğrafiyası ge niş lənir. Bu, enerji və nəq liy -
yat təşəbbüslərinin geniş bey nəl xalq əməkdaşlığa
yol açdığını əyani şəkildə göstərir. Düşünürəm ki,
biz enerji və nəqliyyat sektorlarında Asiya, Qafqaz,
Avropa öl kə lərini və Avropa İttifaqına üzv ölkələri
əhatə edən bey nəl xalq əməkdaşlığın yeni geniş for -
ma tını yaratmışıq. Bu, hə qi qə tən də qiymətli
töhfədir və biz hələ bu prosesin baş lan ğı cın da yıq.
Çünki biz hələ icra mərhələsindəyik. Bütün bu
layihələr hə ya ta keçiriləndən sonra iqtisadi stimul,
iqtisadi fayda olacaq, bu öl kələrdə on minlərlə iş yeri
açılacaq və bu, ölkələri ya xın laş dı ra caq.

Çıxışımın əvvəlində qeyd etdim ki, Azər bay ca -
nın xarici si ya sə ti müstəqildir və milli maraqlara
əsas lanır. Bunun əsasında tək cə bizim siyasi ira də -
miz deyil, həm də iqtisadi inkişafımız da ya nır. Son
15 ildə iqtisadiyyatımız 3,2 dəfə artıb. Biz Azər bay -
ca nın əsas infrastruktur layihələrini tamamlamağa,
ma liy yə vəziyyətimizi əhəmiyyətli dərəcədə yax şı -
laş dır mağa müvəffəq olduq. Xarici borcumuzun sə -
viy yə si çox aşağıdır, ümumi daxili məhsulun təx mi -
nən 19 faizinə bərabərdir və ehtiyatlarımız bor cu -
muz dan 4-5 dəfə çoxdur. Beləliklə, Azərbaycanın
ma liy yə sabitliyi, iqtisadi inkişafı ölkəmiz üçün im -
kan lar yaratmaqla yanaşı, qonşu ölkələrə investisiya
yatırmağa və daha çox körpü qurmağa imkan verir.

Düşünürəm ki, Forumun gündəliyi çox mə ha rət -
lə seçilib. Siz bu gün narahatlığa səbəb olan ən mü -
hüm və aktual məsələlərə toxunacaqsınız. Mən tam
əmi nəm ki, məhsuldar müzakirələriniz və töv si yə lə -
ri niz tərəfdaşlığın güclənməsinə və gərginliklərin
azal masına yol açacaq. Foruma uğurlar ar zu la yı -
ram. Təşəkkür edirəm.
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Fərdi yaşayış evlərinin sənədləşdirilməsi
ilə bağlı konsepsiya hazırlanır

“Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi” xidməti ilə əmlakın bazar dəyərini öyrən

Daşınmaz əmlakla bağlı dövlət reyestrindən məlumatın verilməsi necə həyata keçirilir?

Özgəsinin daşınmaz əşyasından məhdud istifadə hüququnun rəsmiləşdirilməsi və ya ləğvi electron qaydada həyata keçirilir

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sa hə -
sin də son illər bir sıra yeniliklər və və tən -
daş lara göstərilən xidmətlərin key fiy yə ti -
nin artırılması ilə bağlı geniş tədbirlər hə -
ya ta keçirilir. Bununla bağlı “kütləvi çı xa -
rış”, “əmlakını qeydiyyata al və mül kiy -
yə tinə sahib ol” kimi sosial layihələr real -
laş dı rılmaqla vətəndaşlara öz ün van la rın -
da xidmət göstərilir, əmlaklarının qey diy -
ya ta alınması məsələləri təbliğ edilir.  

Lakin qeyd edilməlidir ki, bir çox hal -
lar da vətəndaşlar tərəfindən  kənd tə sər rü -
fa tı təyinatlı torpaqlarda, habelə mühafizə
zolaqlarında yaşayış və ya qeyri-yaşayış
bi na ları inşa edilir ki, onların qeydiyyata
alın ması qanunvericiliklə mümkün olmur
və  çətinliklər yaranır. 

Digər tərəfdən vətəndaşlar qey diy yat -

la bağlı müvafiq sənədləri olmasına bax -
ma yaraq əmlaklarının qeydiyyata alması
ilə bağlı  müraciət etmirlər. 

Hazırda Azərbaycan Respublikasının
Pre zident Administrasiyasının tapşırığına
uyğun olaraq Komitə tərəfindən  özbaşına
və sənədsiz inşa edilmiş tikililərin sənəd -
ləş dirilməsi ilə bağlı konsepsiya ha zır la -
nır. Yaxın zamanlarda həmin konsepsiya
Azərbaycan Respublikasının Prezident
Administrasiyasına təqdim ediləcəkdir. 

Eyni zamanda Ölkə başçısının tap şı rı -
ğı na əsasən istismara qəbul edilmiş çox -
mər tə bəli yaşayış binalarında yerləşən
mən zil lərin qeydiyyata alınması sa hə sin -
də bilavəsitə ünvanlarda sakinlərin çı xa -
rış la rının verilməsi işlərinə başlanılmış
və  davam etdirilir.   

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin “Daşınmaz
əm lakın qiymətləndirilməsi” adlı xidmət vasitəsilə bü -
tün növ daşınmaz əmlakların bazar qiymətlərinin he sab -
lan ması, arayışların və ya hesabatların verilməsihəyata
ke çirilir. Fiziki və hüquqi şəxslərin poçt vasitəsilə və
xid mət məkanlarına gələrək müraciət etməsi ilə bütün
növ daşınmaz əmlakların qiymətləndirilməsi aparılır.
Mü ra ciət əsasında xidmətlər milli və beynəlxalq stan -
dart ların tələbləri nəzərə alınmaqla, peşəkar mü tə xəs sis -
lər tərəfindən 15 iş günü müddətindəgöstərilir. Da şın -
maz əmlakın qiymətləndirilməsi üzrə dövlət rüsumu tə -
ləb olunmur.Xidmət haqqı isə daşınmaz əmlakın mü qa -
vilə qiyməti ilə müəyyən edilir, bank vasitəsilə ödənilir.

“Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi” xidmətinin

hə yata keçirilməsindədaşınmaz əmlakın dövlət reyestri
mə lumatlarından və Bazar Məlumatları Bankından isti -
fa də olu nur. Qiymətləndirməxidmətlərindən istifadə et -
mək istə yən şəxslər Əmlak Xidmətləri Məkanına və ya
Əm lak Mə sə lə ləri Dövlət Komitəsinin yanında Da şın -
maz Əmlakın Döv lət Reyestri Xidmətinin ərazi ida rə lə -
ri nə müraciət edə bilər. Xidmətin göstərilməsi üçün
tələb olu nan sənədlərə ərizə, ərizəçinin şəxsiyyət
vəsiqəsi və hü quq əldə edənin adın dan başqa şəxs
ərizəni verirsə no ta ri al qaydada təs diq lən miş müvafiq
etibarnaməaiddir. Da şınmaz əmlakın qiy mət ləndirilməsi
üçün müraciət et miş vətəndaşlar xidmətin həyata
keçirilməsi və nəticəsi ilə bağlı məlumatları poçt, e-poçt,
vebsayt və telefon va si tə silə öyrənə bilər.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi vətəndaşlara sa -
hib olduqları əmlaklar barədə heç bir yerə getmədən, in -
ter net vasitəsilə ətraflı məlumat almaq imkanı ya ra dır.
Bu «Daşınmaz əmlakla bağlı dövlət reyestrindən mə lu -
ma tın verilməsi» elektronxidməti sayəsində müm kün -
dür. Fəaliyyətində daima yeniliklərin, innovativ üsul la -
rın tətbiqinə önəm verən Komitə bu xidməti tətbiq et -
mək lə əhalinin qeydiyyatla bağlı işini sadələşdirir. Hə -
min elektron xidmətin vasitəsilə  əmlakın sahibi, yer ləş -
di yi ünvan, sahəsi barədə məlumatları öyrənmək müm -
kün dür. Başqa sözlə,əmlakın ölçüləri və texniki gös tə ri -
ci lə ri haqqında informasiyanı əldə etmək olur.  Eyni za -
man da, vətəndaşın ipoteka, girov, alqı-satqı, bağışlanma
kimi əməliyyatların edilib edilməməsi ilə bağlı mə lu -
mat ları bilmək imkanı da mövcuddur.

Bu xidmətdən istifadə etmək üçün komitənin elek -
tron xidmətlər portalına (e-emdk.gov.az) və ya elektron
hö kumət portalına daxil olmaq lazımdır. Əmlak sahibi
portalda lazımi xidmətə keçid etdikdən sonra iki xana
açılır. Bu xanaların hər birində daşınmaz əmlakın reyestr
və qeydiyyat nömrəsi daxil edilir.Daha sonra xidmət
haqqı olaraq ödəniləcək məbləğ ekranda əks olunacaq.
İstifadəçi “Kartın növü” sətrində xüsusi işarə vasitəsilə
ödəniş edəcəyi elektron kartın növünü seçərək “Ödə”

düyməsini seçməlidir. Qeyd edilməlidir ki, xidmətin is -
ti fa dəsi üçün 10 manat xidmət haqqı nəzərdə tutulub.
Rü sumu elektron qaydada ödədikdən sonra ekranda əm -
lak la bağlı məlumatlar görünür. Bura əmlakın reyestr
nöm rəsi, qeydiyyat tarixi, ünvanı, torpağın və tikilinin

sa həsi, tikilinin mərtəbə və otaq sayı, hüquq sahibi ba rə -
də məlumatlar aiddir.

Bu sərfəli xidmətin sayəsində vətəndaşlar evi və ya
ofi si tərk etmədən, sadəcə internet vasitəsilə onlara tələb
olu nan bütün məlumatları alırlar. Nəticədə bunun üçün
əra zi qeydiyyat idarələrinə getmək və ərizə yazmağa eh -
ti yac qalmır. Əmlak sahibi rahat və çevik şəkildə da şın -
maz əmlak barədə dövlət reyestrində qeydiyyata alınmış
mə lumatlarla tanış olur. Bununla həm vətəndaş məmur
mü nasibətləri minimuma enir həmdə insanların vaxt it -
ki si aradan qaldırılır. 

Vətəndaşlar bu xidməti elektron qayda ilə yanaşı,
Əm lak Xidmətləri Məkanına, Komitənin yanında Da -
şın maz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi ida -
rə lə rinə müraciət etməklə yerinə yetirə bilərlər. Bu za -
man onlardan xidmət haqqının ödənilməsi barədə sənəd,
şəx siyyəti təsdiq edən sənəd, hüquq əldə edənin adından
əri zənin verilməsi halında bu barədə səlahiyyəti təsdiq
edən etibarnamə və ərizə tələb olunur. 

Adıçəkilənxidmət təkcə əhali üçün deyil, dövlət qu -
 rum ları, fiziki və hüquqi şəxslər, banklar və digər da şın -
maz əmlak sahibləri üçün də faydalıdır. Belə ki, xidmət
əm lakla bağlı əməliyyatlar edən zaman yarana biləcək
nöqsanların aradan qaldırılmasına imkan verir.

Özgəsinin daşınmaz əşyasından məhdud isti fa də
hüququnun rəsmiləş dirilməsi və ya ləğv edil mə si
elektron şəkildə yerinə yetirilir. Vətəndaşın bu sahədəki
işi xeyli sadələşdi. Başlıca olaraq qeyd edil məlidir ki,
servitutmülkiyyətçinin sahibi oldu ğu əmlakının
başqasına müəyyən hərəkətləri ye ri nə yetirmək və ya
etməmək şərti ilə verilməsini təs diq edən sənəddir.

Xidmətin həyata keçirilməsiüçün müşayiət

mək tu bu, xidmət haqqının və dövlət rüsumunun
ödə nilməsi barədə sənəd, o cümlədən şəxsiyyəti
təs diq edən sənəd, notariat qaydasında təsdiq edil -
miş servitut müqaviləsi, ərizə tələb olunur. Həm çi -
nin dövlət və bələdiyyə orqanının əsasnaməsinin
və nizamnaməsinin rekvizitləri, hüquqi şəxsin döv -
lət qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsi tələblər
sıra sındadır. Bu xidmət 3 iş günü ərzində yerinə

ye ti rilir. 20 manat xidmət haqqı və 20 manat dövlət
rüsu mu tələb olunur. Ödəniş bank, onlayn şəkildə,
ter minallar vasitəsilə həyata keçirilir.

Servitutun dövlət qeydiyyatının ləğv edilməsi
üçün müşayiət məktubu, xidmət haqqının və dövlət
rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd, o cümlədən
şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, servitut müqaviləsi
tərəfinin adından ərizənin verilməsi halında bu ba -

rə də səlahiyyəti təsdiq edən etibarnamə, məhkəmə
qə rarı əsas hesab olunur. Həmçinindaşınmaz əm -
laka dair çıxarış,servitutun aradan qalxmasına dair
sənədlər, servituta xitam verilməsi barədə notarial
qaydada təsdiq edilmiş razılaşma və digər sənədlər
tələb olunur. Bu xidmətdə 3 iş günü ərzində yerinə
yetirilir. 20 manat xidmət haqqı və 10 manat dövlət
rüsumu tələb olunur. Ödəniş bank, onlayn şəkildə,

terminallar vasitəsilə həyata keçirilir. Məlumat
üçün bildirilməlidir ki, daşınmaz əş ya nın servitutla
yüklülüyü həmin əşyanın mül kiy yət çi sini sahiblik,
istifadə, sərəncam hü quq la rın dan məhrum etmir.
Servitutalqı-satqının, girovun və icarənin müstəqil
predmeti ola bilməz. Bu xidmətlərdən istifadə
etmək üçün e-emdk.gov.azsaytına daxil olmaqla
23-cü və 24-cü bölməni seçə bilərsiz.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
keçirdiyi müasir hərraclar vətəndaşların
döv lət əmlaklarının özəlləşdirilməsi pro se -
sin də rahat iştirakını təmin edir. Cəlbedici
əmlakların hərraca çıxarılması ilə hər kəs
ərazi, ümumi faydalı sahə, torpaq sahəsi və
digər kriteriyalar üzrəseçim edərək özəl ləş -
mə də iştirak edə bilər. Komitə tərəfindən
təş kil olunan növbəti hərrac aprelin 9-u ke -
çi riləcək. Bu dəfə özəlləşmə prosesinə ümu -
mi likdə 93 dövlət əmlakı çıxarılıb. Onlardan
15-i səhmdar cəmiyyəti, 37-si kiçik dövlət
mü əssisə və obyekti, 6-sı qeyri-yaşayış sa -
həsi və yarımçıq tikili, 35-i isə nəqliyyat va -
si təsidir.

Hərraca çıxarılmış kiçik dövlət mü əs si -
sə lə rinin ümumi faydalı sahəsi 7.5 kv.m ilə
9.2 min kv.m intervalındadır. Onlar arasında
yük sək iqtisadi potensiallı və investorlar

üçün maraqlı ola biləcək kifayət qədər döv -
lət əmlakları var. Misal olaraq, Şabranda
Də vəçi mehmanxanasını, Lənkəranda Me -
xa niki Təmir Zavodunu, Goranboyda Yar -
dım çı təsərrüfatıvə digərlərini göstərmək
olar. Astaradakı kinoteatr fəaliyyətini xid -
mət sahəsində qurmaq istəyən sərmayəçilər
üçün maraqlı əmlakdır. Astara şəhəri, Azər -
baycan küçəsində yerləşən bu dövlət əm -
lakının ümumi faydalı sahəsi 442.6kv.m-dir.
Obyekti özəlləşdirmək istəyən şəxs ondan
həm hazırkı, həm də seçdiyi digər biznes
sahəsi üzrə fəaliyyətdə gəlir əldə edə bilər.

Bərdə, Şirvan, Lənkəran, Salyan kimi ra -
yon larda yerləşən səhmdar cəmiyyətləri
müx təlif iqtisadi sahələr üzrə fəaliyyət gös -
tə rir. Hərraca “Əli Bayramlı Kənd nəq liy -
yat”, “Lənkəran Taxıl”kimi səhmdar cə miy -
yət lərin 30% ilə 45% intervalında olan səhm

pa ketləri çıxarılıb.
Qeyri-yaşayış sahələrinə gəldikdə isə

on ların ümumi faydalı sahəsi 22.2 kv.m və
176.7 kv.marasındadır. Xidmət və ofis ob -
yekti kimi istifadə imkanlarına malik bu növ
dövlət əmlakları Bakı və Gəncə şəhərlərində
yerləşir. Ən yüksək ümumi faydalı sahəsi
olan qeyri-yaşayış sahəsi isə paytaxtın
Nizami rayonu, Ə.Vəliyevküçəsindədir. 

Avtomobil sahibi olmaq istəyənlər se çi -
mi ni hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələri
üz rə edə bilər. Daewoovə Man Lion mar ka -
la rına aid avtomobillərin buraxılış tarixləri
2008-2009-cu illərdir. Qeyd edək ki, bu növ
dövlət əmlaklarının ilkin hərrac qiymətləri 6
min 750 manat ilə 12 min 500 manat ara sın -
dadır.

Təşkil olunan özəlləşdirmə hərraclarına
qo şulmaq istəyən şəxslər komitənin rəsmi

saytı (emdk.gov.az) və Özəlləşdirmə porta-
lında (privatization.az) seçim, elektron
sifariş prosedurlarını yerinə yetirə bilər. Hər
kəsin keçirilən hərraclarda canlı və onlayn
formada iştirak imkanı var. Belə ki, iş, ev və
ya digər məkanları tərk etmək imkanı
olmayan vətəndaşlar hərraca onlayn
formada qoşularaq, seçdiyi dövlət əmlakını
virtual məkandan özəlləşdirə bilər. 

Qeyd edək ki, hərraclarla bağlı sualı olan
vətəndaşlar komitənin rəsmi saytı və
Özəlləşdirmə portalındakı onlayn məsləhət
pəncərəsinə, komitənin sosial şəbəkələrdəki
rəsmi səhifələrinə və 193 Çağrı Mərkəzinə
müraciət edə bilər. Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi investorları, iş adamlarını və
mülkiyyət sahibi olmaq istəyən hər kəsi
dövlət əmlaklarının özəlləşməsində fəal
iştiraka dəvət edir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
12 mart tarixində dövlət əmlaklarının özəl ləş di -
rilməsi üzrə növbəti hərrac keçirildi. Budəfəki
hərracda 7 dövlət əmlakına ümumilikdə 16 sifariş
verilmişdir. Bu dəfə vətəndaşlartərəfindən səhm -
dar cəmiyyətinin səhm paketi, kiçik dövlət mü əs -
si səsi, qeyri-yaşayış sahəsi və nəqliyyat vasitələri
özəl ləşdirildi.Belə ki, investorlardan biri Lən kəran
şəhəri, T.İsmayılov küçəsindəki “Lənkəran me -
bel” adlı səhmdar cəmiyyətinin 30%-lik səhm pa -
keti üzrə hərracda iştirak etdi. Sənaye sahəsinə aid
dövlət əmlakının özəlləşdirilən səhmlərinin ümu -
mi sayı 50 minə yaxındır. Mebel məh sul la rı nın
istehsalı fəaliyyəti ilə məşğul olan mü əs si sə nin
ərazisində inzibati bina, istehsalat sexi, ye mək -

xana ilə yanaşı, digər bina və qurğular yerləşir.
Özəlləşdirilən kiçik dövlət müəssisəsi pay tax -

tın Sabunçu rayonu,Pirşağı qəsəbəsindəyerləşir.
Əv vəllər ictimai iaşə xidməti üzrə fəaliyyət gös -
tər miş obyektin ümumi faydalı sahəsi 87.9kv.m-
dir. Dövlət əmlakı225.8 kv.m-lik torpaq ərazisi ilə
birgə iştirakçı tərəfindən 7 min 500 manata
özəlləşdirildi. Az büdcə ilə xidmət obyektinə sa -
hib olmaq imkanı yaradan qeyri-yaşayış sahəsi
paytaxt ərazisində yerləşir.Suraxanı rayonu, Höv -
san qəsəbəsindəki buobyektin ümumi faydalı sa -
hə si 29.9kv.m-dir.Hərrac iştirakçısı bu dövlət əm -
la kı nı 3 min manata özəlləşdirdi. 

İştirakçılar arasında nəqliyyat vasitələrinə sa -
hib olmaq arzusu bu növ dövlət əmlaklarının hər -

ra cını rəqabətli etdi. Belə ki, buraxılış ili 2007
olan CherryEaster markalı nəqliyyat vasitəsinin
il kin hərrac qiyməti 1440 manat təyin edilmişdir.
Hər racda 4 iştirakçı arasında yaranan rəqabət nə -
ti cəsində avtomobilin satış qiyməti 2 dəfədən çox
yük səldi və qalib iştirakçı onu 3 min 300 manata
özəl ləşdirdi. ToyotaCamry markalı avtomobilin
isə ilkin hərrac qiyməti 10 min manat,buraxılış ta -
ri xi isə 2009-cu ildir. 5 sifarişçinin mübarizəsi ilə
ke çən hərracda qalib iştirakçı 14 min 600 manat
tək lif edərək avtomobili özəlləşdirdi.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
ke çirilən hərraclarda sadə və müasir üsullar vətən -
daşların prosesdə rahat iştirakına şərait yaradır.
Dövlət əmlaklarının özəlləşmədən sonra uğurlu

fəaliyyəti özəl sektorun inkişafını təmin etməklə
bərabər, digər investorların da prosesdə iştirak
marağını artırır. Komitə tərəfindən növbəti hərrac
19 mart tarixində keçiriləcək. İştirak etmək is tə -
yən şəxslər ümumilikdə 99 dövlət əmlakı üzrə se -
çim edə bilər. Dövlət əmlaklarından57-si kiçik
döv lət müəssisə və obyekti, 17-si qeyri-yaşayış
sahə si, 2-si yarımçıq tikili, 20-si səhmdar cəmiy -
yə ti, 3-ü isə nəqliyyat vasitəsidir. Hərraca çı xa rı -
lan hər bir dövlət əmlakı haqqında ətraflı məlumat
əldə etmək və onlayn sifariş vermək üçün ko mi tə -
nin rəsmi saytına (emdk.gov.az) və Özəlləşdirmə
por talına (privatization.az) daxil olmaq kifayətdir.
Qeyd edək ki, hər kəs açıq hərraclara həm məkana
gəl məklə, həm də onlayn formada qoşula bilər.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi da şın maz əm lakın qeydiyyatı
xidmətlərinin birbaşa ün  van lar da göstərilməsi ilə bağlı sosial kam pa -
niy aları da vam etdirir. Səyyar xidmətlərdə əsas hədəf və tən daşların
rahat və əlçatan formada xid mətlərdən faydalanmasını təşkil etmək,
elə cə də daşınmaz əmlakların leqallaşmasını ge niş lən dirməkdir.

Xidmətləri birbaşa olaraq vətəndaşın yaşa dı ğı kənd və qəsəbələrə
aparan “Əmlakını qey diy yata al və mülkiyyətinə sahib ol”
kampaniyası 11-15 mart tarixlərində Güzdək qəsəbəsində ke çi -
riləcək. Təşkil olunan kampaniyanın yaratdığı für sətlərdən istifadə
etmək istəyən qəsəbə sakinləri saat 09:00-dan 17:00-a qədər Abşeron
ra yonu, Güzdək qə sə bə si, Həzi Cavadov kü çə sin dəki (Aşağı Güzdək
İc ra nümayəndəliyinin yanında) səyyar avtobusa ya xınlaşa bilər.
Sakinlər yaşayış evləri, bağ evləri, hə yətyanı torpaq sahələri və digər
daşınmaz əm lakların qeydiyyatı xidmətləri ilə yanaşı, hüquqi yardım

üçün də mobil ofislərə müraciət edə bilər. 
Daşınmaz əmlakınsəyyar qeydiyyatı üzrə ke çi ri lən bu kam -

paniya ilə vətəndaşlar məş ğu liy yət dən uzaqlaşmadan, rahatlıqla xid -
mət lər dən isti fa də edir. Xidmətlərin göstərildiyi avtobu sun bütün la -
zı mi avadanlıqlarla təmin olunması vaxta qə na ətə və eyni anda bir
neçə vətəndaşın xidmətdən is ti fa dəsinə şərait yaradır. Tətbiq edilən
müasir üsul lar xidmətlərin daha operativ formada gös tə ril mə si nə,
vətəndaş məmnunluğunun təmin olunmasına yö nə lib.Qeyd edək ki,
cari il ərzində “Əmlakını qey diy yata al və mülkiyyətinə sahib ol”
kam pa ni ya sı Bakı Sumqayıt və Abşeron üzrə müxtəlif kənd və
qəsəbələrdə keçirilib. İctimai əhəmiyyətli kam pa niyada vətəndaşlara
qeydiyyat xid mət lə ri nin göstərilməsi ilə yanaşı, onlar tərəfindən ün -
van la nan suallar qanunvericiliyə uyğun olaraq ca vab lan dı rı lıb, həlli
üçün hüquqi məsləhətlər verilib.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi vətən daş -
ların müraciətlərinin operativ cavablandırılması,
dərhal hüquqi yardım göstərilməsi, qanun ve ri ci -
lik prosedurlarının izah edilməsi məsələlərinə
xüsusi diqqətlə yanaşır. Bu məqsədlə komitənin
yerli qurumların rəhbərlərinin regionlarda birgə
mütəmadi olaraq vətəndaş qəbulları keçirilir.
Belə qəbulların keçirilməsində başlıca məqsəd
bölg ələrdə vətəndaşların müraciətlərinə daha sə -
mə rəli baxılması, onların həlli istiqamətində op ti -
mal qərarların verilməsi və vətəndaş məm nun lu -
ğunun təmin edilməsidir. 

Qəbula yazılmaq istəyən vətəndaşlar aprel
ayının  qəbul qrafiki və keçiriləcəyi ünvanlarla
bağlı ətraflı məlumatı aşağıdakı cədvəldən ala
bilərlər. 

Olduğun məkanı dəyişmədən özəlləşdirmədə iştirak et: 93 dövlət əmlakı hərracda

Vətəndaş
müraciətlərinin operativ

cavablandırılması ilə
bağlı Əmlak Məsələləri

Dövlət Komitəsinin
ərazi qurumlarının

rəhbərlərinin
regionlarda qəbulu

davam etdirilir: Aprel
ayının qəbul cədvəli

Komitədə rəqabətli hərrac: 7 dövlət əmlakına 16 sifariş

“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol” sosial kampaniyası Güzdək qəsəbəsində keçirilir
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin elektron xidmətlərindən istifadə edənlərin sayı 900 mini ötüb

“Bakı Toxucu” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətin hesabatı
31.12.2018-ci il tarixinə mühasibat  balansı 31.12.2018-ci il tarixinə

Mənfəət və zərər haqqında hesabat 
Xərclərin funksiyaları üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında

31.12.2018-ci il tarixinə 
kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

31.12.2018-ci il tarixinə Pul vəsaitlərinin 
hərəkəti haqqında hesabat 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi istifadəyə
verdiyi elektron xidmətləri vətəndaşa daha əlçatan
edib. Vətəndaşlar heç bir yerə getmədən, yalnız
internet resursları və mobil telefonlar vasitəsilə
sahib olduqları əmlaklar barədə lazım olan
əməliyyatı həyata keçirmək imkanına malikdir.
Komitə göstərilən 46 xidmətin 41-ni elektron
müstəvidə yerinə yetirir. Görülən bu işlər vətəndaş
məmnunluğunu təmin etməklə istifadəçilərin də
sayını artırıb. Ümumilikdə vətəndaşlara, fiziki və
hüquqi şəxslərə müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri
üzrə 902 min elektron xidmət göstərilib. 2018-ci il
ərzində isə elektron və onlayn xidmətlərdən
istifadə edənlərin sayı 266 mindən çox olub. Sta tis -
ti kanın yüksək olmasının əsas səbəbi fəaliyyətdə
şəf fa flığın daha da artırılması, operativliyin təmin
edilməsi, vətəndaş maraqlarının qorunmasıdır.   

Qeyd edilməlidir ki, Komitənin təqdim etdiyi

41 elektron xidmətdən 26-sı daşınmaz əmlakın
qey diyyatı, 10-u dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi,
3-ü dövlət əmlakının idarə edilməsi və icarəsi, 2-si
isə kadastr sahəsi ilə bağlıdır. Bu xidmətlərin 38-si
interaktiv, 3-ü isə informativ xidmətlərdir.

Aparılmış təhlillərdən bəlli olur ki, isti fa də çi lə -
rin böyük əksəriyyəti daşınmaz əmlakın qeydiyyatı
ilə bağlı elektron xidmətlərə müraciət edir. Belə ki,
ümumilikdə daşınmaz əmlakın qeydiyyatı üzrə 26
elektron xidmətdən istifadə edənlərin sayı 150
mindən çox olub. Komitənin www.e-gov.az portalı
üzərindən ən çox istifadə olunan elektron xidməti
ipoteka əməliyyatlarının dövlət qeydiyyatı və ləğvi
ilə bağlı xidmətlərdir. Bu xidmətlərdən istifadə
edənlərin sayı bütövlükdə 107 mini ötüb. Daha çox
istifadə olunan xidmətlərdən biri də dövlət
reyestrindən məlumatın verilməsi barədə elektron
xidmətdir. İndiyədək bu müraciət edənlərin sayı 20

minə yaxın olub.
Çıxarışların elektron qaydada almaq imkanları

da vətəndaşın marağını daha da artırıb. Artıq mü -
va fiq əməliyyatıyerinə yetirərkən çıxarışın kağız
ver siyasını özü ilə gətirməyə ehtiyac qalmır. Elek -
tron çıxarışa sahib olan vətəndaşlar üçün yaradılan
xid mətlə onlar öz sənədlərinin həqiqiliyini onlayn
ola raq yoxlaya bilirlər. Bunun üçün isə isti fa -
dəçilərdən heç bir ödəniş tələb olunmur. Xidmət
ödə niş siz olaraq yerinə yetirilir. Vətəndaşlar Elek -
tron Hökumət Portalına (http://e-emdk.gov.az/
eemdk/az/CheckElectronExtract) daxil olaraq
çıxarışın qeydiyyat və reyestr nömrələrini qeyd et -
mək lə sənədin düzgünlüyünü yoxlamaq imkanına
ma likdir. Hazırda 10 minə yaxın elektron çıxarış
sahibi var. 

Bundan başqa indi ölkə vətəndaşları, fiziki və
hü quqi şəxslər əmlakla bağlı kadastra dair dövlət

rü sumu və xidmət haqqını onlayn qaydada hesab la -
ya bilirlər. “Kadastr kalkulyatoru” vasitəsilə ya ra dı -
lan bu imkanlar vətəndaşın işini xeyli ra hat laş dırıb.

Həmçinin vətəndaşın özəlləşmədə iştirakını sa -
də ləş dirən Elektron hərracın tətbiqi də investor
küt lə sinin artmasına imkan verib. Hərraclarda qey -
diy yatdan keçmək, sifariş vermək elektron qay da -
da yerinə yetirilir. Qeyd edilməlidir ki, ümumilikdə
30-dan çox elektron hərrac keçirilib, 950-ə yaxın
elektron sifariş qəbul olunub. 

Komitənin onlayn xidmətləri də bu sahədə
rahatlığı və operativliyi kifayət qədər artırıb. Belə
ki, vətəndaşlar daşınmaz əmlakın yüklülüyünə dair
arayışları (Forma-1) notariuslarda onlayn rejimdə
əldə edirlər. Bundan ötrü ərazi qeydiyyat
idarələrinə müraciət etməyə ehtiyac qalmayıb.
Göstərilən bu imkanlar adıçəkilən arayışı almaq
istəyənlərin sayını 725 minə yaxın edib.

Qeyd edilməlidir ki, Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi əmlak idarəçiliyi sahəsində
göstərilən bütün xidmətləri tam olaraq elektronlaş-
dıracaq.

Elanlar

AKTİVLƏR Qeyd 2017 2018
Uzunmüddətli aktivlər
Qeyri-maddi aktivlər                        113400 102060

Torpaq, tikili və avadanlıqlar           420660 398420
Təxirə salınmış vergi aktivləri           914                    -                    
Uzunmüddətli debitor borcları                       38820 31620
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 573794 532100

Qısamüddətli aktivlər
Ehtiyatlar                                       4740 4580

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 19 17.63
Sair qısamüddətli aktivlər 579538 559286.65

Cəmi qısamüddətli aktivlər 584297 563884.28
CƏMİ AKTİVLƏR 1158091 1095984.28

KAPİTAL  
Nizamnamə kapitalı               855663,6 855663,6

Cəmi kapital 855663,6 855663,6
ÖHDƏLİKLƏR

Uzunmüddətli öhdəliklər kreditor 302427.4 240320.68
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 302427.4 240320.68

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 1158091 1095984.28 ,931 

Hesab № Qeyd 2017 2018

Satış 113325.00 125210.00

Satışın maya dəyəri 101124.61 102247.04

Ümumi mənfəət 12200.39 22962.96

Digər əməliyyat gəlirləri 113325.00 125210.00

Kommersiya xərcləri 8271.52                     7861.43   

İnzibati Xərclər 31625.70        31889.44

Digər əməliyyat xərcləri 61227.39 62496.17

Əməliyyat mənfəəti (zərəri) 12200.39 22962.96

Maliyyə gəlirləri 113325.00 125210.00

Maliyyə xərcləri 101124.61 102247.04

Maliyyə mənfəəti (zərəri) 12200.39 22962.96       

Vergiqoymadan əvvəlki mənfəət 12200.39  22962.96                

Keçmiş illərin çıxılası zərəri    -1867.59

Mənfəət vergisi 2440.18 4219.07

Xalis mənfəət (zərər) 9760.21 16876.30

Qey
d

Nizam namə
kapitalı

Kapital
ehtiyat-

ları

Böl-məmiş
mənfəət (öd-
məmiş zərər)

Cəmi kapi-
tal

01.01. 2017-ci il tarixinə balans 855663,60 855663,60
Düzəlişlərdən sonra 31.12.2017-ci

il tarixinə balans 855663,60 855663,60

01.01. 2018-ci il tarixinə Ka pi ta -
lın istifadəsindən əvvəl balans 855663,6 855663,6

31.12. 2018-ci il tarixinə balans 855663,60 855663,60

Qeyd 2017 2018
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət 9760.21 16876.30
Düzəlişlər:

Hesablanmış mənfəət vergisi 244018 4219.07
Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə amortizasiya xərcləri 33134.44 34825

Qeyri-maddi aktivlər üzrə amortizasiya xərcləri 12600 11340
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə

qalığı 0.00 19.16

İl ərzində pul vəsaitlərinin (artması) azalması -1.53
Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsri

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna
qalığı 19.16 17.63

Rəy  Mən, “Bakı Toxucu” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 31 de kabr
2018-ci il tarixinə maliyyə  vəziyyəti haqqında hesabatdan, məc mu gəlirlər
haqqında  hesabatdan, kapitalda dəyişiklikləri haq qın da  hesabatdan və
göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul və sa it lə rinin hərəkəti haqqında
hesabatdan, habelə uçotu siyasətinin əhə miy yətli prinsiplərinin qısa təsviri də
daxil olmaqla, maliyyə he sa bat larına edilən qeyidlərdən ibarət maliyyə hesa-
batlarının auditini apardım. 

Hesab edirəm ki, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları “Bakı To xu cu ”Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətin 31 dekabr 2018-ci il tarixinə ma liy yə  vəziyyətini,
habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə ba şa çatan il üzrə pul
vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesa bat la rı nı n Beynəlxalq Standartlarına
uyğun olaraq bütün əhəmiyyətdi as pekt lərdə ədalətli əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar. 
2. Mən, auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun apar -

mışam. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətim əlavə olaraq  he sa batımın
“Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun mə su liy yəti” bölməsində
təsvir edilir. Mən maliyyə hesabatlarının audi ti nə aid olan etik normalar ilə
Mühasibatlərin Beynəlxalq Etika Stan dartları Şurasının “Etika
məcəlləsinin” (İESBA məcəlləsi) tələb lərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən
asılı deyiləm və mən digər etik öhdəliklərimi bu və İESBA məcəlləsinin
tələblərinə uyğun ye ri nə yetirmişəm. Mən hesab edirəm ki, əldə etdiyim
audit sübutları rə yimlə əsaslandırmaq üşün yetərli və münasibdir. 

Əsas audit məsələləri.  
3. Əsas audit məsələləri mən peşəkar mühakiməmə görə cari döv rün

maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli mə sə lə lər dir. Bu məsələlər
maliyyə hesabatlarının auditi baxımindan və ma liy yə hesabatlarına dair
rəyimin formalaşdırılmasında bütövlükdə nə zərə alınmışdır və mən bu
məsələlərə dair ayrılıqda rəy vermirəm. 

Maliyyə hesabatlarına götə rəhbərliyin və iqtisadi suyektin idarə
edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti.

4. Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının İFRS (Beynəlxalq maliyyə hesa-
batları standartlarına) uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim
edilməsinə və rəhbərliyin fikrimcə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində
əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan
verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda rəhbərlik Cəmiyyətin ləğv və ya
işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən baş qa müna-
sib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik Cəmiyyətin fa si lə siz fəaliyyət
göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, mü va fiq hallarda fasiləsiz
fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqinda mə lu matların açıqlanmasına və
mühasibat uçotunun fasiləsiz fə aliy yət prinsiplərinin istifadə edilməsinə
görə məsuliyyət daşıyır. İqti sadi suyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan
səlahiyyətli şəxs lər Cəmiyyətin maliyyə hesabatlarını verilmə prosesinə
nəzarət görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti
5. Mənim məqsədim təqdim etdiyim maliyyə hesabatlarında  bir tam

kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təh rif lə rin olnb-
olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimə daxil olan auditor
hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir,
lakin o zamənət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif movcud olduqda, BAS-lara
uyğun olaraq aparılmış audit onu həmşə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və
ya səhvlər nəticəsində yarana bi lər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq,
istifadəçilərin belə təqdim edil  miş maliyyə hesabatları əsasında qəbul
etdikləri iqtisadi qə rar la rına təsir etmə etimalı olduğu halda, əhəmiyyətli
hesab edilir. 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 26 dekabr 2016-ci il
tarixli SA /065 saylı İcazə qeydiyyatı ilə fəaliyyət gös tə rən sərbəst auditor
Vəli Oruc oğlu Bayramov Müstəqil auditor rə yi ni  01  mart 2019-cu il
tarixində tərtib etmişdir. 

Vəli Oruc oğlu Bayramov

“Bakı Toxucu” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətin  Müstəqil auditor hesabatı

“BAKI FƏHLƏSİ MAŞINQAYIRMA ZAVODU” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN SƏHMLƏRİNİN SATIŞI ÜZRƏ İNVESTİSİYA
MÜSABİQƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN ELANI

“Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi və idarə
edilməsinin səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyul 2016-cı il tarixli 1003
nömrəli Fərmanının 4.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə
“Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II
Dövlət Proqramı”na və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 iyul
2001-ci il tarixli 533 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İnvestisiya
müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi “Bakı Fəhləsi
Maşınqayırma zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra
“səhmdar cəmiyyəti”) səhmlərinin 97,83 (doxsan yeddi tam yüzdə
səksən üç) %-nin satışı üzrə investisiya müsabiqəsi elan edir. 

Müsabiqədə Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri
ilə yanaşı, xarici investorlar da iştirak edə bilərlər. 

Müsabiqəyə yekun vurularkən müəyyən edilmiş şərtlər nəzərə
alınmaqla maksimum həcmdə investisiya təklif etmiş və onun səmərəli
qoyuluşu üzrə öhdəlik götürmüş iddiaçıya üstünlük veriləcəkdir.

1. Səhmdarcəmiyyətihaqqındaməlumat
(01 mart2019-cuiltarixinə)

2. İddiaçılar qarşısında qoyulan şərt və tələblər

2.1. Müəssisənin fəaliyyətinin bərpası və genişləndirilməsi üzrə
aşağıdakı məsələlərin həllini özündə əks etdirən və investisiya
qoyuluşunun istiqamətləri, məbləği və müddətləri göstərilməklə
ümumi həcmi 10 000 000 (on milyon) manatdan az olmayan
İnvestisiya Proqramının təqdim edilməsi:

2.1.1.mövcud tikili və qurğuların təmiri və ya yeni tikililərin
inşasına dair təkliflər;

2.1.2.mövcud avadanlıq və texnologiyaların bərpası və yeni
avadanlıq və texnologiyaların tətbiqinə dair təkliflər;

2.1.3. istehsal olunan məhsulun çeşidi və həcminin artırılmasına
dair təkliflər;

2.1.4.yeni istehsal və ya xidmət sahələrinin yaradılmasına dair
təkliflər;

2.1.5. infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılmasına dair təkliflər;
2.1.6.yeni iş yerlərinin yaradılmasına dair təkliflər(150-dən az

olmayaraq);
2.1.7. səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin alqı-satqı müqaviləsi

imzalandığı tarixdən 60 (altmış)təqvim günü müddətində təklif
olunmuş investisiya həcminin ümumi məbləğinin müəyyən hissəsinin
(5 (beş) %-ə qədərinin) pul vəsaiti şəklində səhmdar cəmiyyətinin
hesablaşma hesabına köçürüləcək məbləğinə və ondan istifadəyə dair
təklif.

2.2. Dövlət büdcəsinə ödəniləcək pul vəsaitinə dair təklifin
verilməsi (7 500 000 (yeddi milyon beş yüz min) manatdan və ya
ödəniş gününə Azərbaycan Respublikasının MərkəziBankının rəsmi
valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq ABŞ dolları ilə ekvivalentindən az
olmamaq şərti ilə).

3. İddiaçılar tərəfindən təqdim olunmalı sənədlər
3.1. Müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə (açıq zərfdə təqdim edilir).
3.2. İddiaçının ciddiliyini təsdiq edən, qalib gələcəyi təqdirdə onun

tərəfindən müsabiqənin şərt və tələblərinin icra olunacağına təminat
verən 1 000 000 (bir milyon)manat məbləğində vəsaitin beh olaraq
Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankındakı AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrəli (kod: 501004; müxbir hesab: AZ74
NABZ 0145 1700 0000 0000 1944; VÖEN: 9900071001; SWIFT bik:
NABZAZ2C) depozit manat hesabına köçürülməsini təsdiq edən qəbz
və ya həmin məbləğdə zəmanət məktubu (bank qarantiyasının forması
satıcı tərəfindən müəyyən edilir). Qalib gəlmiş iddiaçının ödədiyi
məbləğ 2.2-ci bənddə göstərilən şərtin yerinə yetirilməsi zamanı nəzərə
alınacaq, qalib gəlməyən iddiaçıların ödədiyi məbləğlər isə geri qayta-
rılacaqdır.

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

- nizamnamənin notarial qaydada təsdiqlənmiş surəti;
- iddiaçının hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməsini təsdiq edən

sənədlərin notarial qaydada təsdiqlənmiş surəti;
- təsis müqaviləsinin (olduqda) notarial qaydada təsdiqlənmiş

surəti;
- müəssisənin fəaliyyətini əksetdirən məlumat toplusu;
- Azərbaycan Respublikasının ərazisində mövcud fəaliyyəti

haqqında məlumat (xarici hüquqi şəxslər üçün);
- təqdim edilən sənədlərin siyahısı.
İddiaçı fiziki şəxs olduqda açıq zərfdə aşağıdakı sənədlər təqdim

edilir:
- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin müvafiq qaydada təsdiq edilmiş

surəti;
- iddiaçı haqqında məlumat;
- sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında məlumat;
- Azərbaycan Respublikasının ərazisində mövcud fəaliyyəti

haqqında məlumat (xaricifiziki şəxslər üçün);
- təqdim edilən sənədlərin siyahısı.
Aşağıdakı sənədlər iddiaçılar (hüquqi və fiziki şəxslər) tərəfindən

ikinci ayrıca möhürlənmiş zərfdə təqdim edilir:
- İnvestisiyaProqramı;
- dövlət büdcəsinə ödəniləcək pul vəsaitinə dair təklif.

Xarici dildə hazırlanmış sənədlər həmin sənədlərin Azərbaycan di -
linə çevrilmiş və iddiaçı tərəfindən təsdiq edilmiş mətnləri ilə bir gə
təqdim edilməlidirlər. Mətnlər arasında uyğunsuzluq aşkar edil dik də
üstünlük Azərbaycan dilində tərtib edilmiş mətnə veriləcəkdir.

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

tarixdən 30 (otuz) gün müddətində səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin
alqı-satqı müqaviləsinin imzalanmasını;

4.1.2. Səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin alqı-satqı müqaviləsi
imzalandığı tarixdən:

- 60 (altmış) təqvim günü müddətində əmək haqqı və ona bərabər
tutulan borclar üzrə ödənişlərin həyata keçirilməsini;

- müqavilədə razılaşdırılacaq müddətdə səhmdar cəmiyyətinin
DSMF-yə olan borclarının ödənilməsini;

- 120 (bir yüz iyirmi) təqvim günü müddətində təklif etdiyi pul
vəsaitinin dövlət büdcəsinə köçürülməsini;

- 60 (altmış) təqvim günü müddətində təklif etdiyi investisiya
həcminin ümumi məbləğinin İnvestisiya Proqramı ilə müəyyən edilmiş
5 (beş) %-ə qədər olan hissəsinin pul vəsaiti şəklində səhmdar
cəmiyyətinin hesablaşma hesabına köçürülməsini;

- öhdəlik götürəcəyi sayda, lakin 150-dən az olmayaraq, yeni iş
yerinin yaradılmasını;

- 30 (otuz) təqvim günü müddətində bu layihənin icrası ilə əlaqədar
cəlb olunmuş məsləhətçi şirkətinə 4 720 (dörd min yeddi yüz iyirmi)
manat məbləğində vəsaitin ödənilməsini;

- müqavilə ilə müəyyən edilmiş digər şərt və öhdəliklərin yerinə ye -
ti rilməsini, habelə investisiya qoyuluşunun İnvestisiya Proq ra mın da
göstərilmiş istiqamət, məbləğ və mərhələlərə uyğun həcmdə həyata
keçirilməsini.

4.2. İddiaçılar səhmdar cəmiyyətinin Özəlləşdirmə planı (Emis si ya
prospekti) ilə tanış olmaq və investisiya müsabiqəsi haqqında əla və
məlumat əldə etmək üçün 17 aprel 2019-cu il tarixinədək iş gün ləri saat
1000-dan 1730-dək aşağıdakı ünvana müraciət edə bi lər lər: Bakı
şəhəri, Y.Səfərov küçəsi, 50, Əmlak Məsələləri Dövlət Ko mi təsi, otaq
810, tel.: 490 24 08 (əlavə 207 və 191).

4.3. İddiaçıların ərizə və təkliflərinin qəbulu 17 aprel 2019-cu il
tarixinədək iş günləri saat 1000-dan 1730-dək bu ünvanda
aparılacaqdır: Bakı şəhəri, Y.Səfərov küçəsi, 50, Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi, otaq 810. 

4.4. Müsabiqə Komissiyası tərəfindən müsabiqə təkliflərinin
qiymətləndirilməsi Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin inzibati
binasında 26aprel 2019-cu il, saat 1500-dan başlayaraq həyata
keçiriləcəkdir.

Hüquqi ünvanı:

Səhmdar cəmiyyətinin əsas
fəaliyyət növü:

Nizamnamə kapitalı:

Buraxılmış səhmlərin sayı:

Buraxılmış səhmlərin növü:
Birsəhmin nominal dəyəri:

İnvestisiya müsabiqəsində satışa
çıxarılan səhmlərin sayı:

İnvestisiya müsabiqəsində satışa
çıxarılan səhmlərin ümumi

nominal dəyəri:
Əhatə etdiyi sahə və torpaq sahəsi

üzərində yerləşən tikililərin
xarakteristikası:

Səhmdar cəmiyyətinin digər
müəssisələrdə iştirak payı:

Azərbaycan Respublikası, Bakı
şəhəri, Sabunçu rayonu, Sabunçu
qəsəbəsi, E.Mehdiyev küçəsi, 10
Neft-mədən avadanlıqları və
onların ehtiyat hissələrinin isteh-
salı 
22300 000 (iyirmi ikimilyon
üçyüz min) manat
11 150 000 (on bir milyon bir yüz
əlli min) ədəd
sənədsizadlı
2 (iki) manat
10907610 (on milyon doqquz yüz
yeddi min altı yüz on) ədəd
21 815220 (iyirmi birmilyon
səkkiz yüz on beşmin iki yüz
iyirmi) manat
səhmdar cəmiyyətinin
Özəlləşdirmə planında (Emissiya
prospektində) göstərilmişdir
yoxdur

Qeyri-maddiaktivlər:
İstismara verildiyi il:

Səhmdar cəmiyyətinin ekoloji
vəziyyəti:

İşçilərin sayı:
Səhmdar cəmiyyətinin öhdəlikləri

cəmi:
ocümlədən,

- əmək haqqı və ona bərabər
tutulan borclar:

- DSMF-yə olan borclar:

- mal, iş və xidmətlərə 
görə borclar:

Debitor borcları:

yoxdur
1900
qənaətbəxş

69nəfər
2 552409 (iki milyon beş yüz əlli
iki min dörd yüz doqquz) manat

100359 (bir yüz min üç yüz əlli
doqquz) manat 
2 024955 (iki milyon iyirmi dörd
min doqquz yüz əlli beş) manat 
412772 (dörd yüz on iki min
yeddi yüz yetmiş iki) manat 
14323 (on dörd min üç yüz iyirmi
üç) manat 
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16 aprel 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

12 mart 2019-cu il tarixdə Bakı şəhəri üzrə keçirilmiş hərracda  satılmlş istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı 

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)
1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi Nissan Sunny 2007 4000 400
2. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi Nissan Sunny 2007 4000 400
3. Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti Mercedes Benz S320 1998 7000 700
4. Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Milli Qvardiyası Hyundai Sonata 2004 4500 450
5. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası Nissan Teana 2007 7000 700
6. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası Nissan Teana 2008 10000 1000
7. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası Nissan Maxima 2007 8000 800
8. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası Mitsubishi Galant 2007 8000 800
9. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası Hyundai H1 mikroavtobus 2008 7000 700
10. Biləsuvar rayon İcra Hakimiyyəti KİA Sportage 2004 3000 300
11. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı BMW 320 2007 5200 520
12. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı BMW 320 2006 5100 510
13. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı QAZ-3302 2011 8000 800

Qeyd: Sifarişlər Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Niza -
mi rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) və yaxud  e–emdk.gov .az
elektron portalı vasitəsilə  hərracın keçi ril mə si nə ən gec 3 (üç) bank

günü qalanadək qəbul olunacaqdır: Nəq liy yat vasitələri barədə
ətraflı məlumatı privatization.az por ta lın dan almaq olar. Hərracda
iştirak etmək üçün (elektron sifariş ve rən lər istisna olaraq) hərracın
keçirilməsinə ən azı 3 bank günü qa lanadək aşağıdakı sənədlər

təqdim olunmalıdır:
1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (Hüquqi şəxslər

üçün:notarial qaydada təsdiq olunmuş qeydiyyat şəhadətnaməsi,
nizamnaməsi və VÖİN)

2. Əmlak Məsələləri  Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən edilmiş
hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd. (10% məbləğində beh
Mərkəzi Bankda – AZ65NABZ01361150000000004944 nömrəli
hesablaşma hesabına ödənilməlidir). (tel:566-07-44)

Bakı şəhəri  üzrə  12 mart 2019-cu il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

12 mart 2019-cu il tarixdə Bakı şəhəri üzrə keçirilmiş hərracda satılmış  kiçik dövlət müəssisəsinin (obyektin) siyahısı

12 mart 2019-cu il tarixdə keçirilmiş 988-ci pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyəti haqqında məlumat

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

2019-cu il  aprel ayının  16-da  keçiriləcək  pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

№ 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, Suraxanı rayonu, Hövsan
qəsəbəsi, 14/15-ci məhəllə, bina 10

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

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 29,9 x 3000 3000 №219

29.09.2017

№ Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitələrinin markası Buraxılış ili Hərraca çıxarılan  ilkin satış qiyməti (manat) Hərracda yekun satış qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi
1 Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi Chery Eastar 2007 1440 3300 04/19  07.02.2019

2 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin “Elmi-Tədqiqat və Statistik İnnovasiyalar
Mərkəzi” MMC Toyota Camry 2007 10000 14600 04/19  07.02.2019

3 Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Şirkətinin Sabirabad rayon Filialı  KİA Cadenza (qəzalı vəziyyətdə) 2014 6000 6000 04/19  07.02.2019

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

(kv.m) İşçilərin sayı Hərraca çıxarılan  ilkin satış
qiyməti (manat)

Hərracda yekun satış qiyməti
(manat)

Sərəncamın
№-si və tarixi

1 "Sərin" kafesi Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Pirşağı
qəsəbəsi, Körpünün altı

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 87,9 225,8 x 7500 7500 №09

19.01.2017

Sıra
№-si

Səhmdar cəmiyyətinin
adı 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)

Satılmış
səhmlərin sayı

(ədəd)

Satışa çıxarılan
səhmlərin axırıncı

hərrac (satış) qiyməti
(manat)

sayı
(ədəd)

nizam namə
kapitalın da  %-lə

1 Lənkəran Mebel №1052 27.11.1997 Lənkəran şəhəri, T.İsmayılov küçəsi, 104 330538,80 165269 2,00 49631 30,03 99262,00 49631,00 49631 49631,00

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

1 "Huawei" markalı  mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 35 3,5
2 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 13 245,25 24,53

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

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

Sabunçu rayonu
1 "Nokia 225" markalı  mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 37,5 3,75

Xəzər rayonu
1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 7 198 19,8

Sabunçu rayonu
1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 10 75 7,5

Nəsimi rayonu 
1 Mənzil Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, A.Məhərrəmov küçəsi 44A ədəd 1 24000 2400

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

Sabirabad rayonu
1 "Star TSP100 future prnt" markalı çap aparatı Sabirabad rayonu Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 70 7

manatla

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

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

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

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

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

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

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

-müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən ödəmə
sənədinin surəti;

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

-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş

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

Pul hərracı  2019-cu ilin aprel ayının  16 -da saat 09:30-da
Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
Əmlak Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu,
Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) keçiriləcəkdir.

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

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

Nizamnamə
kapitalının

həcmi (manat)

Buraxılmış
səhmlərin ümumi

sayı (ədəd)

Bir səhmin
nominal
qiyməti
(manat)

Satışa çıxarılmış səhmlər            Satışa çıxarılan
səhmlərin nominal

dəyəri  (manat)

Satışa çıxarılan
səhm lərin ilkin hər -
rac (satış) qiyməti

(manat)

İlkin satış qiymətinin
10%-i həcmində

hesablanmış behin
məbləği (manat)

sayı
(ədəd)

buraxılmış
səhmlərin ümumi

sayında %-lə
1 Azərmetalinvest №164   17.03.1999 Sumqayıt şəhəri, Sülh küçəsi, 1 385889,00 192944 2,00 58673 30,41 117346,00 58673,00 5867,30
2 Azinterservis №1107 01.12.1997 Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti, 106 "a" 886154,00 443077 2,00 133167 30,06 266334,00 133167,00 13316,70
3 Bərdə Kərpic №641 25.08.1997 Bərdə rayonu, Tərtər magistralı, Zümürxaç kəndi 585036,80 292519 2,00 87756 30,00 175512,00 87756,00 8775,60
4 Bərdə Mexaniki Təmir № 272   25.10.2000 Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi 245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70
5 Çatal Broyler №775 18.05.1998 Beyləqan rayonu, Eyvazalılar kəndi 371507,60 185753 2,00 55751 30,01 111502,00 55751,00 5575,10
6 Goranboy Sənaye İnşaat №84  31.03.2009 Goranboy şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 80 47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40
7 Kürdəmir Kəndkimya Təchizat №234   09.02.1998 Kürdəmir şəhəri,Bakı prospekti, 18 481441,20 240720 2,00 72218 30,00 144436,00 72218,00 7221,80
8 Kürdəmir Quşçuluq № 565  08.08.1997 Kürdəmir rayonu, Ərəbxana kəndi 355231,00 177616 2,00 53560 30,15 107120,00 53560,00 5356,00
9 Ləki Sinklənmiş qablar №532   06.04.1998 Ağdaş rayonu, Ləki qəsəbəsi 178828,00 89414 2,00 26835 30,01 53670,00 26835,00 2683,50
10 Lerik Kəndkimya №1178  15.12.1997 Lerik rayonu,Bilnə kəndi 65807,20 32903 2,00 9871 30,00 19742,00 9871,00 987,10
11 Oğuz Kəndkimya №235  09.02.1998 Oğuz rayonu,Kərimli kəndi 242067,80 121033 2,00 36320 30,01 72640,00 36320,00 3632,00
12 Sabirabad İnşaat Sənaye №97  18.03.2008 Sabirabad rayonu, Qaragüney kəndi 100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70
13 Salyan İnşaat Materialları №86  11.03.2008 Salyan şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50
14 Salyan İnşaat Xidmət №362  28.11.2007 Salyan şəhəri, N.Babayev küçəsi, 8 73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40
15 Salyan Reproduktor Quşçuluq №46 31.01.2002 Salyan rayonu, Qaraçala qəsəbəsi 220530,00 110265 2,00 33099 30,02 66198,00 33099,00 3309,90
16 Şəki Tikinti Quraşdırma №50    05.03.2007 Şəki rayonu, Cumakənd kəndi 153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80
17 Şəmkir Nəqliyyat Ekspedisiya №21 06.01.1998 Şəmkir rayonu, Dəllər qəsəbəsi 30753,60 15376 2,00 4614 30,01 9228,00 4614,00 461,40
18 Sumqayıt Kimya Tikinti-12 №903 16.06.1998 Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi 110087,80 55043 2,00 16527 30,03 33054,00 16527,00 1652,70
19 Xırdalan Nəqliyyat №927  27.10.1997 Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri 59230,60 29615 2,00 8904 30,07 17808,00 8904,00 890,40
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat                                                                                                                                                                                                                                                                  
Torpaq müsabiqə və hərracları aprel ayının 18-də  keçiriləcəkdir.                                                                                                                                                                  

(Ərizələr  18 mart 2019-cu il tarixdən 18 aprel 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, hər -
rac addımı və ya mü sa bi -
qədə 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 Abşeron rayonu Digah
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Abşeron rayonu 575 kv.m Satılır 517,50 1926,25 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012010910

2 Samux rayonu Zazalı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev mey-

danı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
18 aprel 2019, 15:00-dan 18:00-

dək Gəncə şəhəri
1200 kv.m

Satılır 103,68 1080,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 507012000586

3 Neftçala rayonu
Neftçala Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Şirvan şəhəri 150 kv.m Satılır 45,00 1200,00 Sahibkarlıq II zona 807012000638

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

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
18 aprel 2019, 15:00-dan 18:00-

dək Mingəçevir şəhəri 4,42 ha İcarə 4,45 200,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) IV qrup, örüş 901012001135

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

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

18:00-dək Lənkəran şəhəri
1400 kv.m

İcarə 1,55 42,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 801012000707

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

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
18 aprel 2019, 15:00-dən18:00-

dək Ucar şəhəri 10 kv.m Satılır 0,78 165,00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 904012000922

7 Şəmkir rayonu Kür
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
18 aprel 2019, 15:00-dan 18:00-

dək Qazax rayonu 27 kv.m Satılır 1,78 252,45 Sahibkarlıq V qrup bonitet balı 19,
şərti yararsız 504012004118

8 Şəmkir rayonu Çinarlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
18 aprel 2019, 15:00-dan 18:00-

dək Qazax rayonu 800 kv.m Satılır 73,93 1344,00 Həyətyanı I qrup bonitet balı 100,
əkin 504012003941

9 Şəmkir rayonu Çinarlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
18 aprel 2019, 15:00-dan 18:00-

dək Qazax rayonu 800 kv.m Satılır 73,93 1344,00 Həyətyanı I qrup bonitet balı 100,
əkin 504012003942

10 Ağstafa rayonu Aşağı
Kəsəmən Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
18 aprel 2019, 15:00-dan 18:00-

dək Qazax rayonu 4 ha İcarə 38,36 240,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

II qrup bonitet balı 74,
əkin 502012000887

11 Ağstafa rayonu Aşağı
Kəsəmən Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
18 aprel 2019, 15:00-dan 18:00-

dək Qazax rayonu 11 ha İcarə 99,63 660,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

II qrup bonitet balı 74,
əkin 502012000885

12 Xaçmaz rayonu Xaçmaz
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Xaçmaz rayonu 500 kv.m Satılır 240,00 2350,00 235,00 Fərdi yaşayış evi II zona 302012002318

13 Xaçmaz rayonu Xaçmaz
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Xaçmaz rayonu 40 kv.m Satılır 38,84 1000,00 100,00 Sahibkarlıq I zona 302012002938

14 Xaçmaz rayonu Xaçmaz
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Xaçmaz rayonu 33 kv.m Satılır 31,68 825,00 83,00 Sahibkarlıq I zona 302012002786

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Xaçmaz rayonu
4000 kv.m

İcarə 2,73 32,00 4,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 302012002366

16 Xaçmaz rayonu Nabran
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Xaçmaz rayonu 947 kv.m Satılır 210,21 2083,40 209,00 Həyətyanı I qrup, əkin 302012003129

17 Xaçmaz rayonu Nabran
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Xaçmaz rayonu
1000 kv.m

Satılır 221,98 2200,00 220,00 Həyətyanı I qrup, əkin 302012003127

18 Xaçmaz rayonu Nabran
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Xaçmaz rayonu
1200 kv.m

Satılır 266,36 2640,00 264,00 Həyətyanı I qrup, əkin 302012003128

19 Qusar rayonu Yasab
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Xaçmaz rayonu
1200 kv.m

Satılır 151,98 1260,00 126,00 Həyətyanı I qrup, əkin 301012001857

20 Qusar rayonu Yasab
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Xaçmaz rayonu
1200 kv.m

Satılır 151,98 1260,00 126,00 Həyətyanı I qrup, əkin 301012001861

21 Şabran rayonu Şabran
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Xaçmaz rayonu 2,1257 ha İcarə 3,08 84,00 9,00 Heyvandarlıq III qrup, örüş 304012001043

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Xaçmaz rayonu 2 ha İcarə 2,90 79,00 8,00 Heyvandarlıq IV qrup, örüş 304012001054

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Xaçmaz rayonu 82 kv.m Satılır 41,82 247,00 25,00 Həyətyanı I zona 304012001084

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Xaçmaz rayonu 10 kv.m Satılır 3,00 168,00 17,00 Sahibkarlıq II zona 304012001078

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Xaçmaz rayonu
1200 kv.m

Satılır 209,74 1410,00 141,00 Həyətyanı I qrup, əkin 304012001023

26 Şabran rayonu Çölquşçu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Xaçmaz rayonu 10 ha İcarə 14,50 134,00 14,00 Heyvandarlıq IV qrup, örüş 304012000979

27 Şabran rayonu Çölquşçu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Xaçmaz rayonu
1200 kv.m

Satılır 209,74 744,00 75,00 Həyətyanı I qrup, əkin 304012001102

28 Şabran rayonu Çölquşçu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Xaçmaz rayonu
1200 kv.m

Satılır 209,74 744,00 75,00 Həyətyanı I qrup, əkin 304012000975

29 Şabran rayonu Ağbaş
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Xaçmaz rayonu
1000 kv.m

Satılır 139,88 820,00 82,00 Həyətyanı I qrup, əkin 304012000750

30 Şabran rayonu Ağbaş
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Xaçmaz rayonu
1000 kv.m

Satılır 139,88 820,00 82,00 Həyətyanı I qrup, əkin 304012000749

31 Şabran rayonu
Şahnəzərli Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Xaçmaz rayonu
7900 kv.m

İcarə 8,43 40,00 4,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 304012001086

32 Şabran rayonu
Şahnəzərli Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Xaçmaz rayonu 1,71 ha İcarə 18,29 86,00 9,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 304012001085

33 Biləsuvar rayonu Ağayrı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəh,,H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
18 aprel 2019, 15:00-dan

18:00-dək Cəlilabad şəhəri 5 ha İcarə 55,2 393,00 Kənd təsərrüfatı II qrup, bonitet balı 64,
əkin 808012000414

34 Masallı rayonu Təzə
Alvadı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəh,,H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
18 aprel 2019, 15:00-dan

18:00-dək Cəlilabad şəhəri 600 kv.m Satılır 62,8 1370,00 Sahibkarlıq şərti yararsız 805012000972

35 Şamaxı rayonu Mə lik -
çobanlı Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
18 aprel 2019, 15:00-dan 18:00-

dək Şamaxı şəhəri 1,44 ha İcarə 8,64 43,20 4,32 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 410012000650

36 Şamaxı rayonu Muğanlı
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
18 aprel 2019, 15:00-dan 18:00-

dək Şamaxı şəhəri 2,5 ha İcarə 1,98 62,50 6,25 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) IV qrup, örüş 410012000677

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

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
18 aprel 2019, 15:00-dan 18:00-

dək Şamaxı şəhəri 2,1 ha İcarə 1,67 67,20 6,72 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup, örüş 410012000703

38 Şamaxı rayonu Məlhəm
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
18 aprel 2019, 15:00-dan 18:00-

dək Şamaxı şəhəri 1,9 ha İcarə 1,51 61,00 6,10 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup, örüş 410012000702

39 Şamaxı rayonu Məlhəm
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
18 aprel 2019, 15:00-dan 18:00-

dək Şamaxı şəhəri
5000 kv.m

İcarə 0,40 16,00 1,60 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) II qrup, örüş 410012000729

40 Ağsu rayonu Padar
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
18 aprel 2019, 15:00-dan 18:00-

dək Şamaxı şəhəri 150 kv.m Satılır 8,60 300,00 30,00 Sahibkarlıq şərti yararsız 409012000751

41 Ağsu rayonu Kalva
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
18 aprel 2019, 15:00-dan 18:00-

dək Şamaxı şəhəri 782 kv.m Satılır 90,48 657,00 65,70 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 409012000740

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

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
18 aprel 2019, 15:00-dan 18:00-

dək Şəki şəhəri 6 ha İcarə 13,00 36,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 404012004578

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

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
18 aprel 2019, 15:00-dan 18:00-

dək Şəki şəhəri 800 kv.m Satılır 145,13 4000,00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 404012002707

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

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
18 aprel 2019, 15:00-dan 18:00-

dək Şəki şəhəri 9 kv.m Satılır 4,59 450,00 Sahibkarlıq I zona 401012001205

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

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Qəbələ rayonu 600 kv.m Satılır 180,00 1644,00 Həyətyanı II zona 405012001871

46 Oğuz rayonu Yaqublu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Qəbələ rayonu 600 kv.m Satılır 257,76 306,00 Həyətyanı I qrup əkin 405012001951

47 Oğuz rayonu Baş
Daşağıl Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Qəbələ rayonu 400 kv.m Satılır 171,84 340,00 Həyətyanı I qrup əkin 405012001754

48 Oğuz rayonu Baş
Daşağıl Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Qəbələ rayonu
1200 kv.m

Satılır 515,52 1020,00 Həyətyanı I qrup əkin 405012002003

49 Oğuz rayonu Baş
Daşağıl Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Qəbələ rayonu
1200 kv.m

Satılır 515,52 1020,00 Həyətyanı I qrup əkin 405012002002

50 Oğuz rayonu Böyük
Söyüdlü Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən 18:00-

dək Qəbələ rayonu
1200 kv.m

Satılır 515,52 723,00 Həyətyanı I qrup əkin 405012001961
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat                                                                                                                                                                                                                                                                  
Torpaq müsabiqə və hərracları aprel ayının 18-də  keçiriləcəkdir.                                                                                                                                                                  

(Ərizələr  18 mart 2019-cu il tarixdən 18 aprel 2019-cu il tarixədək qəbul edilir)

16 aprel 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Quba şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

Sıra
№ si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran

hüquqi şəxs (yerli icra
hakimiyyəti, bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya
hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə
telefonu

Müsabiqə və ya hərraca
çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı

ilə bağlanacaq müqavilənin
layihəsi ilə tanış olma tarixi,

vaxtı və ünvanı

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

icarəyə verilir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə
icarə haqqının

aşağı həddi
(manatla)

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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün satılır
və ya icarəyə verilir

Uqodiya (təsərrüfat yeri)
növü, keyfiyyət qrupu,

şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq edən

sənədin nömrəsi

51 Oğuz rayonu Böyük
Söyüdlü Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən
18:00-dək Qəbələ rayonu

1200 kv.m
Satılır 515,52 840,00 Həyətyanı I qrup əkin 405012002008

52 Oğuz rayonu Böyük
Söyüdlü Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən
18:00-dək Qəbələ rayonu

1200 kv.m
Satılır 515,52 840,00 Həyətyanı I qrup əkin 405012002009

53 Oğuz rayonu Böyük
Söyüdlü Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən
18:00-dək Qəbələ rayonu

1200 kv.m
Satılır 515,52 840,00 Həyətyanı I qrup əkin 405012002006

54 Oğuz rayonu Böyük
Söyüdlü Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən
18:00-dək Qəbələ rayonu

1200 kv.m
Satılır 515,52 840,00 Həyətyanı I qrup əkin 405012002007

55 Oğuz rayonu Böyük
Söyüdlü Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən
18:00-dək Qəbələ rayonu

1550 kv.m
İcarə 0,34 10,29 Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq) örüş 405012001955

56 Oğuz rayonu Böyük
Söyüdlü Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən
18:00-dək Qəbələ rayonu

34,7974 ha
İcarə 75,16 2309,16 Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq) örüş 405012001923

57 Oğuz rayonu Böyük
Söyüdlü Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən
18:00-dək Qəbələ rayonu

15,9694 ha
İcarə 34,50 1059,73 Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq) örüş 405012001900

58 İsmayıllı rayonu
İsmayıllı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən
18:00-dək Qəbələ rayonu

336 kv.m
İcarə 171,36 1060,00 Həyətyanı I zona 407012000998

59 İsmayıllı rayonu Qalacıq
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən
18:00-dək Qəbələ rayonu

3434 kv.m
İcarə 0,27 11,00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq) kollu-örüş 407012001265

60 İsmayıllı rayonu Qalacıq
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən
18:00-dək Qəbələ rayonu

3409 kv.m
İcarə 0,27 11,00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq) kollu-örüş 407012001263

61 İsmayıllı rayonu
Qalınçaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən
18:00-dək Qəbələ rayonu

6803 kv.m
İcarə 0,54 60,62 Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq) şərti yararsız 407012001314

62 İsmayıllı rayonu
Qalınçaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən
18:00-dək Qəbələ rayonu

2200 kv.m
İcarə 0,18 19,60 Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq) kollu-örüş 407012001302

63 İsmayıllı rayonu
Qalınçaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən
18:00-dək Qəbələ rayonu

2615 kv.m
İcarə 0,21 23,30 Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq) kollu-örüş 407012001302

64 İsmayıllı rayonu
Qalınçaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən
18:00-dək Qəbələ rayonu

1,6197 ha
İcarə 1,28 144,32 Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq) örüş 407012001295

65 İsmayıllı rayonu Sulut
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən
18:00-dək Qəbələ rayonu

4331 kv.m
İcarə 2,60 60,00 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 407012001126

66 Qəbələ rayonu Vəndam
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən
18:00-dək Qəbələ rayonu

1450 kv.m
İcarə 0,32 13,78 Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq) kollu-örüş 406012000931

67 Qəbələ rayonu Nic
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
18 aprel 2019, 15:00-dən
18:00-dək Qəbələ rayonu

4900 kv.m
İcarə 10,58 26,46 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı I qrup əkin 406012000910

16 aprel 2019-cu il tarixdə saat 11:00-da Cəlilabad şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

16 aprel 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Cəlilabad şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

16 aprel 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Daşkəsən təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

16 aprel 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında tekrar 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)

İlkin satış qiyməti
(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 Talış kənd
klubu

Quba rayonu,
Talış kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi 81,6 317,0 3 3000 3000 x 1000 4000 400 

2 Haput kənd
klubu

Quba rayonu,
Haput kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi 36,5 53,2 3 1000 1000 x 500 1500 150 

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiya sı -
na 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 Quba şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Quba şəhəri üzrə: ünvan: Quba şəhəri, Qasım İsmayılov

küçəsi 3, əlaqə telefonu: (kod 02333) 5-31-62
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərrac -

ların 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 Cəlilabad şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Cəlilabad şəhəri üzrə: ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər

Əliyev prospekti, 151 əlaqə telefonu: (kod 02524) 5-50-03
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 Cəlilabad şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Cəlilabad şəhəri üzrə: ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər

Əliyev prospekti, 151 əlaqə telefonu: (kod 02524) 5-50-03
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 Daşkəsən şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Daşkəsən şəhəri üzrə: ünvan: Daşkəsən şəhəri, Heydər

Əliyev meydanı, 4 əlaqə telefonu: (kod 2221) 5-56-51
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.
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

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

№ 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 Uşaq bağçasının yarım-
çıq tikilisi

Cəlilabad rayonu,
Gülməmmədli kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi sə lərinin
İdarəetmə Mərkəzi 10060,9 5000 27000 32000 3200 

№ 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 31 saylı Səyyar
Mexanikləşdirilmiş Dəstə

Cəlilabad şəhəri,
Qurtuluş küçəsi, 14A

İstehsal və Xidmət Müəssisə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 38,0 19837,3 1 2500 x 117500 120000 12000 

№ 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

Daşkəsən şəhəri,
M.Əsədov küçəsi, 10

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti, Daşkəsən
şəhər Kommunal Müəssisələri Kombinatı

2 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 11,9 x 900 x 900 90 

№ 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)

1 138 saylı
mağaza

Mingəçevir şəhəri, Heydər
Əliyev prospekti, 110A

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 273,2 x 1 27500 x x 27500 2750 

2 7 saylı
yeməkxana

Yevlax rayonu, Aran
qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 228,2 x x 11500 x x 11500 1150 

3 5 saylı mağa-
za

Yevlax rayonu, Aran
qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 52,6 x x 3000 x  x  3000 300 
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16 aprel 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Şəmkir təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

16 aprel 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Şirvan şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq 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 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.

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 Şirvan şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Şirvan şəhəri üzrə: ünvan: Şirvan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi

14, əlaqə telefonu: (kod 02121) 5-27-98
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 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 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.
Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)
ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)
Siyəzən şəhəri üzrə:  ünvan: Siyəzən şəhəri, Babək küçəsi, 50,

əlaqə telefonu: (kod 02330) 4-01-04
Beyləqan şəhəri üzrə: ünvan: Beyləqan şəhəri, S.İmrəliyev

küçəsi, 95 əlaqə telefonu: (kod 02122) 5-16-24
Şirvan şəhəri üzrə:ünvan: Şirvan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi

14, əlaqə telefonu: (kod 02121) 5-27-98
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

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

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

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

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

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

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

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

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

Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq

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

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

prospekti, 151 əlaqə telefonu: (kod 02524) 5-50-03

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

Hərracların 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
şərtlərlə satımış hissə

(15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)
qiyməti  (manat)

10%
beh

(manat)

1 Çörək mağa-
zası

Şəmkir rayonu, Kür qəsəbəsi, Həzi
Aslanov küçəsi, 3-cü döngə, bina 4

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 555,8 3055,0 x 17500 x 7500 25000 2500 

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

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

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

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

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

16 aprel 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

Şirvan şəhəri, Xəqani
küçəsi, 22

Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti, Şirvan
şəhər Mənzil Təsərrüfatı İdarəsi

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 33,4 x 1300 x 1300 130 

№ 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, Binəqədi rayonu, Bi lə cə ri
qəsəbəsi, 5057/68-ci məhəllə, bina 2

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

9 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 17,0 x 2750 x 2750 275 

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Nizami rayonu,
C.Naxçıvanski küçəsi, 11

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

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin  bir hissəsi 83,5 x 10000 x 10000 1000 

3 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, B.Nuriyev
küçəsi, 26

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı De par -
tamenti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 76,2 x 25000 x 25000 2500 

4 Qeyri-yaşayış
sahəsi

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

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

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 28,6 x 3000 x 3000 300 

№ 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, Binəqədi rayonu,
Həmzə Babaşov küçəsi, 9

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

9 mərtəbəli binanın ya rım -
zirzəmisinin bir hissəsi 49,5 x 10000 x 10000 1000 

№ 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 67 saylı
mağaza

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Ba kı xa nov
qəsəbəsi, 9-cu Ərəblinski küçəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 235,4 293,2 x 12500 x  10000 22500 2250 

2 52 saylı
mağaza

Siyəzən şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi,
55A

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 33,1 x x 750 x  x 750 75 

3 54 saylı
mağaza

Siyəzən şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi,
57

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 20,1 x x 450 x  x 450 45 

4 3 saylı
yeməkxana

Beyləqan rayonu, 1-ci Şahsevən kəndi,
Daşburun stansiyası

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 139,7 x x 6000 x  x 6000 600 

5 27 saylı
mağaza Şirvan şəhəri, 1 May küçəsi, 19 İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 292,0 1797,9 1 16000 x  10000 26000 2600 

6 42 saylı
mağaza

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni
Günəşli qəsəbəsi, AB massivi, 137

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1664,4 x x 400000 x  x 400000 40000 

№ 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,
B.Çobanzadə küçəsi, 59

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

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 35,8 x 4500 x 4500 450 

№ Obyektin
adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi fay da lı

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

mərtəbəsinin bir hissəsi 20,8 x 17500 x 17500 1750 

2 Qeyri-ya -
şayış sahəsi

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Həmzə
Babaşov küçəsi, 5

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

9 mərtəbəli binanın ya -
rım zirzəmisinin bir hissəsi 84,6 x 30000 x 30000 3000 

3 Qeyri-ya -
şayış sahəsi

Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,
Əşrəf Əliyev küçəsi, 148

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Depar ta -
menti, 2 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 127,4 x 37500 x 37500 3750 

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi fay da lı

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

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 123 saylı mağaza Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bilgəh
qəsəbəsi, Azərbaycan qadını küçəsi, 154

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 125,2 x x 14000 x  x  14000 1400 

2 2 saylı mağaza Xaçmaz rayonu, Xanoba kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 89,2 x x 3500 x x  3500 350 

3 8 saylı mağaza Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Buzovna
qəsəbəsi, Araz küçəsi, 33K, Qapı 1

İstehsal və Xidmət Müəssisə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 55,6 x x 1500 x  x  1500 150 

4 3 saylı Məişət evi-
nin videosalonu Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti, 235 İstehsal və Xidmət Müəssisə -

lərinin İdarəetmə Mərkəzi 38,2 x x 3375 x x  3375 338 
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16 aprel 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da  respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

"Mülkiyyət" qəzetinin 08 mart 2019-cu il tarixli, 10(1114)-cü sayında (səfifə 9), 09 aprel 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılacaq
Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Şəddadilər küçəsi ünvanında yerləşən 145 saylı bufetin elanı aşağıdakı kimi oxunsun.

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 Gəncə şəhərində yerli hərrac komissiyası

tərəfindən keçiriləcəkdir.
Gəncə şəhəri üzrə:  ünvan: Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev adına

meydan (Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin binası) əlaqə telefonu:

(kod 022) 256-13-76
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi fay da lı
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

Gəncə şəhəri, Nizami rayonu,
Məhrəsə bağı

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 

1 mərtəbəli bi na nın
bir hissəsi 70,1 x 7500 x 7500 750 

№ 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

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 145 saylı
bufet

Gəncə şəhəri, Nizami
rayonu, Şəddadilər küçəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 299,2 786,0 1 17000 6000 20000 37000 3700 

“Bakı Avtomobil Sənaye” ASC “Bakı Elektroavtomat”  
ASC

“Bakı Kondisioneri”  ASC

“Yeni BEMZ”  ASC “Bakavtoservis”  ASC “Bakı Elektriktökmə”  ASC

Qarşıdan gələn
Novruz Bayramı

münasibətilə
Xalqımızı 

təbrik edirik!

Novruz
Bayramınız
mübarək!

Yurdumuza ayaq
basmış Bahar

bayramınızı təbrik
edir! 

Novruz
bayramınız
mübarək!

Qarşıdan gələn
Novruz Bayramı

münasibətilə 
Xalqımızı təbrik edir,

bolluq, bərəkət arzu
edirik!

Qarşıdan gələn
Novruz
Bayramı
münasibətilə 
Xalqımızı
təbrik edir,
bolluq, bərəkət
arzu edirik!

Sizi, qarşıdan gələn
Novruz Bayramı

münasibətilə 
təbrik edir, 

Bahar təravətinin
üzərinizdən əskik

olmamasını diləyirik!

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы 
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