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Uzufruktun dövlət 
qeydiyyatına alınması və 
ləğvi necə aparılır?

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları may
ayının 10-da saat 15:00-da keçiriləcəkdir.

2019-cu il may ayının 7 -də keçiriləcək
pul hərracında səhmləri satışa
çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri
haqqında məlumat

Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində məcburi köçkün ailələri
üçün yeni yaşayış kompleksinin açılışı olub

Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində 810 məcburi
köçkün ailəsi üçün salınan yeni yaşayış kompleksi
aprelin 5-də istifadəyə verilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev açılış mərasimində iştirak edib.

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev görülən işlər
barədə dövlətimizin başçısına məlumat verdi. Bildirildi
ki, Bakı şəhərinin ərazisindəki ya taq xa na larda və digər
inzibati binalarda müvəqqəti məs kun laşmış 810
məcburi köçkün ailəsi üçün Pre zi den tin 2011-ci ildə
imzaladığı Sərəncama əsasən çox mərtəbəli binalardan
ibarət yeni yaşayış mə həl lə si nin tikilməsi nəzərdə
tutulub. Məhəllənin salınması üçün 15 hektar torpaq sa -
hə si ayrılıb. Yeni yaşayış məhəlləsinin layi hə lən di ril mə -
si və tikintisi üz rə sifarişçi təşkilat funksiyaları Məc buri
Köç kün lə rin Sosial İnkişaf Fonduna həvalə edilib. 2018-
ci ilin mart ayında başlanan tikinti işləri yük sək
keyfiyyətlə sona çatdırılıb. Layihə üzrə doq quz mər təbəli
15 bina tikilib ki, bunlardan 9-u 54, 4-ü 36, di gər lə ri isə
108 və 72 mənzillidir. Yeni ya şa yış kom plek sin də
məktəb və uşaq bağçası, o cüm lə dən digər zəruri
infrastruktur obyektləri - klub-icma mərkəzi, həkim
mən təqəsi inşa edilib, isti ra hət parkı salınıb, uşaq mey -
dan çaları yaradılıb, əra zidə geniş abadlıq və ya şıl laş -
dırma işləri gö rü lüb.

Kompleks salınarkən elektrik, su, qaz, istilik təc -
hizatı və suvarma sistemlərinin, rabitə və te le vi zi ya
şəbəkəsinin qurulmasına xüsusi diqqət gös tə ri lib.

Qeyd olunub ki, bu, ölkə üzrə məcburi köç kün lər
üçün salınan sayca 103-cü müasir yaşayış kom p lek sidir.

Yeni kompleksdəki mənzillərdə yaradılan şə  ra it lə
tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat ve rildi ki,
buradakı mənzillərdən 72-si birotaqlı, 360-ı ikiotaqlı,
306-sı üçotaqlı, 72-si isə dörd otaq lı dır. Mənzillərin ümu -
mi sahəsi 91 min kvad rat met dir. Bütün mənzillər tə mir
edilib və mətbəx me beli ilə təchiz olunub.Yeni ya şayış
komp lek sin də hazırda paytaxtdakı yataq xan a lar da və
digər in zi ba ti binalarda müvəqqəti məs kun laş mış
məcburi köç kün ailələri mənzillə təmin olunacaqlar.

Bu istiqamətdə atılan mühüm addımlardan da nı şar -
kən Birinci vitse-prezident Mehriban Əli ye va nın
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tədbirləri də vur ğulamaq
lazımdır.Artıq Qaradağ rayonunda 1026 məcburi
köçkün ailəsi üçün yaşayış kompleksi inşa edilib. Ab şe -
ron rayonunun Masazır, Meh diabad, həmçinin Sabunçu
rayonunun Ra ma na qəsəbələrində 470 mənzil məcburi
köçkünlərə təq dim edilib.Heydər Əliyev Fondu tə rə -
findən alı nan 465 mənzilə Binəqədi rayonu, 9-cu mik -
ro ra yon ərazisindəki Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının
ya rımçıq binasından məcburi köçkün ailələri kö çü rü -
lüb.Sumqayıtdakı 1005 məcburi köçkün ailəsi üçün
inşa olunmuş yaşayış binalarının da açılışı olub.

Sonra Prezident İlham Əliyev uşaq bağçasında ya -
radılan şəraitlə tanış oldu. Burada balacaların tə lim-
tərbiyəsi üçün bütün imkanlar var. 280 yerlik bağ ça
uşaqların zövqünə uyğun qurulub, onların ra hat lığını,
istirahətini və ilkin biliklərə yi yə lən mə si ni təmin
edəcək.Otaqlar və dəhlizlər uşaqların se vim li nağıl
qəhrəmanlarının şəkilləri ilə bə zə di lib. Bağçanın
yerləşdiyi ərazidə geniş abadlıq-quruculuq işləri görü-
lüb, yaşıllıq zolağı salınıb.

Qeyd edək ki, 2007-ci ildə ölkədəki 12 çadır dü -
şərgəsinin ləğv edilməsi ilə başlanan proses nə ti cə sində
qaçqın və məcburi köçkünlər üçün in diyədək 3,5
milyon kvadratmetr yaşayış sahəsi olan müasir
qəsəbələr və çoxmərtəbəli binalardan iba rət yaşayış
kompleksləri salınıb. İndiyədək 58 min 203 ailə və ya
300 min qaçqın və məcburi köç kü nün mənzil şəraiti
yaxşılaşdırılıb ki, ondan da 54 min 203 ailə, yaxud 272
min nəfər son 15 ilin pa yı na düşür. Təkcə 2018-ci ildə
5903 məcburi köç kün ailəsi yeni mənzillərə köçürülüb.
Ümumilikdə bu kateqoriyadan olan insanların sosial
prob lem lə ri nin həlli üçün indiyədək 7,1 milyard manat
vəsait xərc lənib. Açılan yeni iş yerləri nəticəsində məc -
bu ri köçkünlər arasında yoxsulluq həddi son 15 ildə 75
faizdən 12 faizədək azalıb.

Daha sonra Şuşa rayon 7 nömrəli tam orta mək təb -
də ki şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyevə mə lu -
mat verildi ki, bu təhsil ocağı 560 şagird yer lik dir.
Yüksək şəraiti ilə seçilən, müasir təlim ava dan lıq ları ilə
diqqət çəkən bu təhsil ocağında təlim-təd ris üçün hər
cür şərait yaradılıb.Məktəbin kom pü ter otağında
şagirdlər informasiya tex no lo gi ya la rı nın sirlərinə
yiyələnəcəklər.İdman zalı da zəruri ava danlıqla təchiz
edilib və burada şagirdlərin bə dən tərbiyəsi ilə məşğul
olmaları üçün hər cür im kan var.

Prezident İlham Əliyevin təhsilin inkişafına gös -
tərdiyi diqqət və qayğı təsdiqləyir ki, bu sahə döv lət
siyasətinin mühüm prinsipləri sırasına daxil edi lib. Bu
proses təkcə paytaxtla məhdudlaşmır, böl gələri də əhatə
edir, doğma yurdlarından di dər gin düşən soy daş la rı mı -
zın təhsilinin yüksək sə viy yə də qurulmasına xidmət
gös tərir.

Sonra Prezident İlham Əliyev məcburi köç kün lər lə
görüşdü.

Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış etdi.
Prezident İlham Əliyevin 

çıxışı
- Bu gün çox əlamətdar bir gündür. Sabunçu ra yo -

nunda məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qə sə bənin
açılışını biz birlikdə qeyd edirik.Bu mü na si bətlə sizi
ürəkdən təbrik edirəm.

Mən çox şadam ki, belə gözəl qəsəbə salınıb, bu ra -
da 810 ailə yaşayacaq.Bütün şərait yaradılıb. Mən -
zillərlə tanış oldum, geniş, yaraşıqlı mən zil lər dir.
Böyük məktəb tikilib, uşaq bağçası, ictimai yer lər
kifayət qədər genişdir.Yəni, burada yaşamaq üçün
bütün imkanlar var. Tezliklə buraya bu günə qə dər ağır
vəziyyətdə yaşayan köçkünlər kö çə cəklər. O köçkünlər
ki, uzun illər ərzində yataq xa na larda, pansionatlarda,
digər uyğunlaşdırılmış yer lərdə yaşamışlar. Onların
həyatında yeni dövr baş la yır.Burada yaradılan şərait ən
yüksək stan dart lara cavab verir.Gözəl, yaraşıqlı binalar,
geniş otaq lar, mənzillər.Bu, bizim siyasətimizi gös tə rir.
Si yasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı da -
yanır. Məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli bizim
üçün ən prioritet məsələdir.Bu siyasəti Ulu Öndər
həyata keçirirdi.Bildiyiniz kimi, ulu öndər Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə ilk şəhərcik sa lın mışdı. O vaxt
Dövlət Neft Fondundan ilk ödəmələr məhz bu
məqsədlər üçün istifadə olunmuşdur. O vaxt dan bu
günə qədər 100-dən çox köçkün qə sə bə si, şəhərciyi
salınıb və köçkünlərin böyük hissəsi bu qəsəbələrdə
yaşayır. Biz Bakıda, Sumqayıtda, Ab şeron rayonunda,
digər şəhər və rayonlarımızda məc buri köçkünlər üçün
gözəl şərait yaradırıq, bu pro ses davam etdiriləcək.
Bildiyiniz kimi, sonuncu ça dır şəhərciyi 2007-ci ildə
ləğv edildi. O vaxta qə dər köçkünlərimizin böyük ək sə -
riy yə ti çadırlarda ya şayırdı. Təkcə keçən il məcburi
köç künlər üçün 5 mindən çox mənzil inşa edilmişdir.
On lar bu mən zillərə köçürülürlər. Bu il isə bizim plan -
la  rı mız da minimum 6 min mənzilin istifadəyə ve ril mə -
si nəzərdə tutulub. Artıq bu prosesə start verilib və əmi -
nəm ki, ilin sonuna qədər biz buna nail ola ca ğıq. Təkcə
iki il ərzində təqribən 11 min məcburi köç kün ailəsi ye -
ni evlərə köçürüləcək. Doğrudan da böyük işlərdir və
or ta hesabla bu mənzillərdə təq ribən 50 minə yaxın in -
san yaşayacaq və öz mə i şət problemini həll edəcək.Bu
məqsədlər üçün bö yük vəsait ayrılır.Bildiyiniz kimi,
Döv lət Neft Fon dun dan uzun illərdir ki, bu məqsədlər
üçün vəsait ayrılır. Dövlət Neft Fondunun yaradılması
da tarixi ha disə idi.Çünki bu Fond vasitəsilə həm büd -
cə  mi zə dəstək göstərilir, həm sosial məsələlərin həlli
təş kil edilir, ölkəmiz üçün strateji əhəmiyyətli la yi hə lər
icra edilir və ilk növbədə, məcburi köç kün lə rin
problemləri həll olunur.Əgər bizim bu im ka nı mız
olmasaydı, əlbəttə ki, köçkünlərə bu həcmdə kö mək
etmək mümkün olmazdı.Məhz uğurlu neft stra -
tegiyamızın hesabına formalaşmış Dövlət Neft Fon du
bu məqsədlər üçün böyük vəsait ayırıb və bun dan sonda
da ayıracaqdır. Bu, bizim siya sə ti miz dir. Biz bütün
məcburi köçkünlərin prob lem lə ri ni həll etməliyik və
edəcəyik.

Onu da bildirməliyəm ki, salınan qəsəbələr ara sın da
elələri var ki, vaxtilə işğal olunmuş və işğaldan azad
edilmiş torpaqlarda salınıb. O cümlədən Ho radiz şəhəri,
demək olar ki, yenidən qurulub və bu gün ən gözəl
yaşayış yerlərindən biridir. Şıxarx qə sə bəsində mindən
çox köçkün ailəsi məs kun la şıb, hansı ki, o ərazilər işğal
altında idi. Cocuq Mər canlıda 150 evdən ibarət gözəl
qəsəbə salınıb, mü asir infrastruktur, iş yerləri,
kommunikasiyalar ya ra dılıb. Yəni, bu yerlərə həyat

qayıdıb.
Əlbəttə ki, bizim əsas məqsədimiz Ermənistan-

Azər baycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həl li dir. Bu
istiqamətdə ardıcıl işlər aparılır.Bizim prin si pial
mövqeyimizdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Bu mə sələ
ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində, bey nəlxalq
hüququn norma və prinsipləri, mötəbər bey nəlxalq
təşkilatların qərar və qətnamələri əsa sın da öz həllini
tapmalıdır. Azərbaycan bu isti qa mət də bütün lazımi
işləri görür.Həm tarixi ədalət bi zim tərəfimizdədir,
Dağlıq Qarabağ və digər iş ğal edilmiş torpaqlar bizim
əzəli torpağımızdır, həm də beynəlxalq hüquq bizim
mövqeyimizi dəs tək lə yir.Əlbəttə ki, iqtisadi və hərbi
potensial öl kə mi zi daha da gücləndirir.Biz bundan
sonra da bu məsələ ilə bağlı ardıcıl siyasət
aparacağıq.Bir daha demək istəyirəm ki, bu münaqişə
yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini
tapa bilər.

O ki qaldı, məcburi köçkünlərin problemlərinin
həllinə, bu problemlər kompleks şəkildə öz həllini tapır.
Binalar tikilir, yeni şəhərciklər salınır, eyni zamanda,
məcburi köçkünlərin sosial şəraiti yax şı laş dı rılır, onlara
dövlət tərəfindən verilən sosial dəs tək artır.Bu
yaxınlarda çox böyük sosial paket təs diqləndi. O
cümlədən məcburi köçkünlərin mü avi nətləri 50 faiz
artmışdır. Özü də biz bu məbləği bir neçə dəfə
artırmışıq.Bu gün hər bir köçkünə ve ri lən müavinət 50
faiz artıb.Bu, bizim köçkünlərə olan diqqətimizi əks
etdirir.Digər sosial layihələr ic ra edilib.Bildiyiniz kimi,
biz indi çox ciddi iqtisadi islahatlar aparırıq. Bu
islahatlar bizim maliyyə im kanlarımızı
genişləndirir.Biz bu əlavə vəsaiti, ilk növ bədə, sosial
məsələlərə yönəldirik. Beləliklə, ke çən il prezident
seçkilərində xalqın mənə verdiyi dəs tək imkan verir ki,
biz bütün vədləri icra edək. Seç kilər ərəfəsində bildir-
mişdim ki, biz yeni iq ti sa di modelə keçid edəcəyik,
bütün sosial məsələlərin həl linə çalışacağıq.Yəni, ciddi
islahatların, iqtisadi və sosial sahədə islahatların anonsu
prezident seç ki lə ri ərəfəsində verilmişdir. Seçkilərdən
sonra cid di islahatlara start verildi. Bu islahatlar çox şa -
xə li dir. Siz və ictimaiyyət təbii ki, bu islahatları iz lə yir -
si niz. Verdiyim qərarlar, imzaladığım sərəncamlar hə -
yatımızın hər bir sahəsinə müsbət təsir gös tə rə cək.
Ölkəmiz yeniləşir, müasirləşir.Biz yeni iq ti sa di model
üzərində işləyirik və elə etməliyik ki, ölkə iqtisadiyyatı
bundan sonra da dayanıqlı şəkildə inkişaf etsin.Biz
bütün dövrlərdə, hətta böhranlı il lərdə də sosial
məsələlərə böyük diqqət gös tər mi şik. 2015-2016-cı
illərdə dünyada baş vermiş iq ti sa di böhran bütün
ölkələrə təsir etmişdir, o cüm lə dən bizə. Təsəvvür edin,
bizim gəlirlərimiz 3-4 dəfə azaldı. Yəni, faizlərlə
ölçülmürdü, dəfələrlə ölçülürdü. Bu, hər bir ölkə üçün
böyük imtahandır, böyük sınaqdır.Əlbəttə ki, görülən
operativ tədbirlər nəticəsində biz o böhranın fəsadlarını
mi ni mum səviyyəyə endirə bildik və ondan sonra cid di
addımlar ataraq iqtisadi sabitliyi qoruya bildik, in ki  şaf
templərinə qədəm qoyduq. Keçən il artıq iqti sadi inki-
şaf başlamışdır, bu ilin iki ayının ye kun ları var. Bu
yekunlar çox müsbətdir, iqtisadi ar tım kifayət qədər
yüksəkdir, 3 faizə yaxındır. Qey ri-neft sektorunda
sənaye istehsalı 15 faizdən çox ar tıbdır. Əhalinin
gəlirləri artır, inflyasiya çox aşağı səviy yədədir, 2
faizdən aşağıdır, istehlak qiy mət lə ri nə çox ciddi nəzarət
edilir.Yəni, demək istəyirəm ki, iqtisadi və sosial
islahatların yeni mərhələsinin star tı prezident
seçkilərindən sonra verilmişdir və bu gün biz bunun
nəticəsini görürük.Mən deyə bi lə rəm ki, aparılan

tədbirlər nəticəsində təkcə ilin bi rinci rübündə büdcə
daxilolmaları 200 milyon ma natdan çox artıb.Bu, nəyin
hesabınadır - şəffaflığın, yeni yanaşmanın və
islahatların.Bu, bizə imkan verir ki, bu vəsaiti
vətəndaşların rifah halının yaxşılaşmasına yönəldək və
bunu da etdik. Minimum əməkhaqqı, minimum
pensiya təxminən 40 faiz, sosial müavinətlər orta
hesabla 2 dəfə ar tıb. Şəhid ailələrinə, Qarabağ
müharibəsi əlillərinə, məc buri köçkünlərə verilən
müavinətlər, tə lə bə lə rin təqaüdləri - bütün bunlar bunun
hesabına müm kün olmuşdur.Bizim iqtisadi
vəziyyətimiz imkan ve rir ki, bu islahatları
aparaq.İslahatlar bütün sa hə lə ri əhatə edir.Bir daha
demək istəyirəm ki, biz in ki şa fın yeni mərhələsinə
qədəm qoyduq.

Deyə bilərəm ki, bütün addımlar əhali tərə fin dən
yüksək qiymətləndirilir.Yerlərdən gələn mək tub lar və
müraciətlər deməyə əsas verir ki, is la hat lar xalq
tərəfindən dəstəklənir, buna yüksək qiymət ve ri lir və
bu, bizə əlavə imkanlar yaradır.Biz ölkəmizi
müasirləşdirməliyik, biz Azərbaycanı in ki şaf
etdirməliyik.Elə etməliyik ki, bütün prob lem lər öz
həllini tapsın.İqtisadi, sosial sahələrdə, məhkəmə-
hüquq, dövlət orqanları sahələrində bütün xoşagəlməz
hallara son qoyulmalıdır. Azər bay canda şəffaflıq tam
təmin edilməlidir və biz bu na nail olacağıq. Bu, bizə
əlavə imkanlar ve rə cək. Büd cə daxilolmaları daha da
artacaq, sosial mə sə lə lərin həlli daha da sürətlə
gedəcək.

Biz minimum əməkhaqqını və pensiyanı qal dı ran da
mən bildirmişdim ki, bu proses bundan sonra da
aparılacaq. Çünki biz əsas infrastruktur la yi hə lə rini
demək olar ki, icra etmişik.Düzdür, hələ ki, ic ra ediləsi
layihələr var, o cümlədən regionların so sial-iqtisadi
inkişafına dair dördüncü Dövlət Proq ramında kifayət
qədər böyük tədbirlər nəzərdə tu tu lur. Ancaq biz, ilk
növbədə, əsas diqqəti vətən daş la rın sosial məsələlərinə
yönəldəcəyik.Bunu et mək üçün, əlbəttə ki, imkanlar
var. İmkanları da biz yaradırıq.

Azərbaycan iqtisadi və əlbəttə, siyasi cəhətdən tam
müstəqil ölkədir. Heç kimdən asılı deyilik, ma liy yə
vəziyyətimiz sabitdir, gəlirlərimiz artır, icra et di yimiz
böyük layihələr, o cümlədən Cənub Qaz Dəhlizi
layihəsi yaxın gələcəkdə bizə əlavə gəlirlər gətirəcəkdir.
Bu gəlirlər ədalətli şəkildə bö lüş dü rü lə cək, bir daha
demək istəyirəm ki, ilk növbədə, və tən daşların sosial
rifahına yönələcəkdir. Be lə lik lə, bu gün açdığımız bu
gözəl qəsəbə həm bizim si ya sətimizi, məcburi
köçkünlərə qayğımızı, həm də öl kə mizin artan
imkanlarını göstərir.Bu gün Azər bay canda hər sahədə
çox böyük quruculuq işləri apa rılır - iqtisadi sahədə,
sosial sahədə. Xəs tə xa na lar, məktəblər tikilir, yeni
sosial obyektlər isti fa də yə verilir, yollar salınır,
köçkünlər üçün belə gözəl şərait yaradılır.Quruculuq,
abadlıq, inkişaf bu gün Azərbaycanı fərqləndirən
amillərdir.

Mən sizi bu gözəl hadisə münasibətilə bir daha təb -
rik etmək istəyirəm.Bütün məcburi köçkünlərə öz
hörmətimi, ehtiramımı bildirmək istəyirəm. Hə lə ağır
vəziyyətdə yaşayan köçkünləri əmin etmək is tə yirəm ki,
onların da problemləri həll olu na caq. Onlar da növbə ilə
öz yaşayış şəraitini yax şı laş dı ra caq lar.Bunu etmək üçün
bizim iradəmiz var və biz bunu edəcəyik.Bir daha sizi
ürəkdən təbrik edi rəm.

X X X
Şuşa şəhərindən məcburi köçkün Günəş Hü sey no -

va, Şuşa rayon 7 nömrəli tam orta məktəbin di rek toru

Elçin Dadaşov və Şuşa Rayon İcra Ha ki miy yəti
başçısının müavini Vüsalə Fətəliyeva döv lə timizin
başçısına məcburi köçkünlərə göstərdiyi diqqət və
qayğıya görə minnətdarlıq etdilər.

X X X
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham ƏLİYEV çıxış

edərək dedi:
- Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xoş sözlərə görə

sizə minnətdaram. Bizim görüşümüz Aprel dö -
yüşlərinin ildönümünə təsadüf edir.Aprel dö yüş lə ri
bizim şanlı tariximizdir, parlaq zə fə ri miz dir.
Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan dövləti göstərdi ki, heç
vaxt işğalla barışmayacaq.

Biz məsələni diplomatik yollarla, siyasi yol lar la həll
etmək istəyirik.Ancaq, eyni zamanda, biz hər bi gücə də
malikik.Bu gün Azərbaycan Ordusu dün ya miqyasında
güclü ordular sırasındadır.Aprel dö yüşləri onu göstərdi
ki, biz öz ərazi bü töv lü yü mü zü istənilən yolla bərpa edə
bilərik.Onu gös tərdi ki, Azərbaycan Ordusu böyük
gücə malikdir.Onu gös tərdi ki, bu, bizim
torpağımızdır.Cocuq Mər can lıya uzun fasilədən sonra
qayıdan vətəndaşlar, o cüm lə dən yeniyetmələr, uşaqlar,
- o insanlar ki, heç vaxt orada olmayıblar, onlar
qayıdıblar oraya, - onu göstərir ki, hər bir köçkün tor-
paqlar işğaldan azad olunandan sonra öz doğma torpa-
ğına qa yı da caqdır.

Siz qeyd etdiniz, mən tam razıyam ki, bu,
müvəqqəti yaşayış yeridir.Torpaqlar işğaldan azad olu -
nandan sonra biz bütün şəhərləri yenidən qu ra ca ğıq, biz
bu şəhərlərə yeni həyat verəcəyik. O şə hər lər ki, indi
yerlə-yeksan edilib. Orada, işğal edil miş torpaqlarda
demək olar ki, bütün binalar da ğı dılıb.Beynəlxalq
təşkilatlar, ATƏT-in fak ta raş dı rı cı missiyası bu haqda
məruzə də hazırlayıb. Biz ne cə ki, Cocuq Mərcanlını
bərpa etdik, necə ki, qı sa müddət ərzində vaxtilə işğal
altında olan başqa tor paqlardakı binaları, evləri,
şəhərləri, kəndləri bər pa etdik, işğalda olan bütün
torpaqlardakı şə hər lə ri, kəndləri bərpa edəcəyik. Bizdə
belə iradə və güc var.

Eyni zamanda, siz də qeyd etdiyiniz kimi, biz bü tün
dünyaya göstərməliyik, haqlı olaraq, gös tə ri rik, sübut
edirik ki, Qarabağ bizim tarixi tor pa ğı mız dır. Mehriban
xanımın bu sahədəki fəaliyyətini siz yüksək
qiymətləndirirsiniz.Mən də yüksək qiy mət -
ləndirirəm.Çünki onun fəaliyyəti nəticəsində dün yanın
aparıcı beynəlxalq təşkilatlarında bu mə sələ ilə bağlı
təqdimatlar, simpoziumlar, kon frans lar, dəyirmi masa-
lar keçirilmişdir. Bizim tarixi, mə dəni irsimiz olan
muğam sənəti, tar və digər mil li sərvətlərimiz
UNESCO-nun qeyri-maddi mə də ni irs siyahısına salın-
mışdır. Bütün bunlarla bağlı sərgilər, təqdimatlar
keçirilir, yəni, biz Qarabağ hə qi qətlərini dünyaya
çatdırırıq.Çünki vaxtilə, xü su si lə müstəqilliyimizin ilk
illərində erməni lobbisi tə rəfindən belə bir rəy
formalaşdırılmağa cəhd edilir di ki, guya Qarabağ onla-
rın torpağıdır.Bizim im kanımız yox idi, lobbimiz yox
idi, bizim xaricə çı xışımız çox məhdud idi. Amma bu
gün biz bütün dünyaya həqiqətləri çatdırırıq və tarixi
sənədlər əsasında, maddi-mədəni irs əsasında sübut edi-
rik ki, bu, bizim tarixi diyarımızdır. Mən bildirəndə ki,
tarixi ədalət bizim tərəfimizdədir, məhz bunu nəzərdə
tuturdum.Qədim xəritələrə baxanda görürük ki, Dağlıq
Qarabağda və ətraf bölgələrdə bütün toponimlər
Azərbaycan mənşəlidir.Tarixi ədalət, beynəlxalq
hüquq, bütün beynəlxalq təş ki lat lar Dağlıq Qarabağı
Azərbaycanın ayrılmaz his sə si kimi tanıyır.Bu da bizim
böyük diplomatik və si ya si uğurumuzdur.Əlbəttə ki,
iqtisadi po ten si alı mız, hərbi gücümüz də mühüm
amildir.

Biz çalışırıq ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun.
Ancaq, eyni zamanda, biz öz ordu po ten si alı mı zı, hərbi
gücümüzü artırırıq və bundan sonra da bu istiqamətdə
bütün lazımi tədbirlər gö rü lə cək dir. Bir daha sizi təbrik
edirəm, sizə uğurlar, cansağlığı ar z ulayıram. Sağ olun.

X X X
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

X X X
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin Azər bay -

canın ərazi bütövlüyünün təmin olunması is tiqamətində
həyata keçirdiyi tədbirlər, qaçqın və məc buri
köçkünlərin həyat şəraitinin yax şı laş dı rıl ma sı üçün
görülən işlər bu kateqoriyadan olan soy daş larımızın hər
zaman diqqət və qayğı ilə əhatə olun duğunu
göstərir.Qaçqın və məcburi köç kün lə rin müvəqqəti
yaşayış yerləri və çadırlardan müasir tə ləb lər
səviyyəsində inşa edilən qəsəbələrə kö çü rül məsi
dövlətin bu insanlara göstərdiyi diqqətin tə -
zahürüdür.Qaçqın və məcburi köçkünlərin maddi ri fa -
hının yaxşılaşdırılması üçün dövlət proqramları qə bul
edilib, sosial müavinətlərin artırılması isti qa mə tin də
mühüm tədbirlər görülüb. Bu işlərin da va mı  olaraq
Prezident İlham Əliyev bu il fevralın 26-da “Məcburi
köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid
aylıq müavinətin artırılması haqqında” Sərəncam
imzalayıb. Sərəncama əsasən, vahid aylıq müavinətin
məbləği 2019-cu il aprelin 1-dən 50 faiz artırılıb.
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İntensiv xarakter alan “Kütləvi çıxarış” kampaniyası Şamaxıda: 
sosial dəstək nümunəsi olaraq qeydiyyat xidmətləri ahıl və fiziki məhdudiyyətli sakinlərin evlərində göstərilib

Uzufruktun dövlət qeydiyyatına alınması və ləğvi necə aparılır?

Vətəndaş məmnuniyyəti və rahatlığını daim ön
planda saxlayan Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
keçirdiyi sosialyönümlü tədbirlərin əhatə dairəsini
genişləndirir. Komitənin qeydiyyat xidmətlərini
birbaşa ünvanlarda əhaliyə çatdıran, onların vaxt
itkisi olmadan çıxarış əldə etməsinə imkan yaradan
“Kütləvi çıxarış” kampaniyası intensiv xarakter
almaqdadır. Daha bir rayonun sakinləri çıxarışlarını
yaşadıqları məkandaca əldə etdilər.

Budəfəki kampaniya aprelin 5-də Şamaxı
rayonunun Mirzə Ələkbər Sabir qəsəbəsində
keçirildi. Həmin qəsəbədən olan 200-ə yaxın sakinə
qeydiyyatla bağlı xidmət göstərilib. Onlardan 100-ə
yaxın sakinə birbaşa yaşadıqları ərazilərdə
əmlaklarına dair çıxarışlar təqdim olunub. Verilən
çıxarışların əksəriyyəti pay torpaqlarına, o cümlədən
fərdi yaşayış evlərinə, həyətyanı torpaq sahələrinə
aid olub. Kampaniya ilə qeydiyyat xidmətləri ahıl və
fiziki məhdudiyyətli sakinlərin birbaşa evlərində

göstərilib. Bu dövlət tərəfindən hər bir vətəndaşa
göstərilən sosial dəstəyin və qayğının nümunəsidir.

Nəzərə alsaq ki, mövsüm ilə bağlı kəndlinin
əkin-biçin işləri artır bu onların sahələrdə, tarlalarda
daha gərgin rejimdə işləməsi deməkdir. Odur ki,
kəndlilərin  əmlaklarına dair çıxarışları elə ün van lar -
daca rahat əldə etməsi onların uzun məsafə qət
edərək rayon mərkəzlərinə, aidiyyatı qurumlara
getməsinin qarşısını alır. Bu isə kənd təsərrüfatı ilə
məşğul olan insanların vaxtlarını daha səmərəli
şəkildə planlaşdırmağa imkan verir.«Kütləvi çıxarış»
kampaniyasının sosial əhəmiyyəti ilə yanaşı iqtisadi
faydası da var. Beləki, pay torpaqlarının sənəd -
ləşdirilməsi, Sabir qəsəbəsindəki torpaqların rahat -
lıqla iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsinə, ailə təsər -
rüfatında fəaliyyətin səmərəliliyinin artmasına
imkan verir. Torpaqlarını rəsmi qeydiyyata alan şəxs -
lər dövlət tərəfindən verilən subsidiyalardan,
güzəştlərdən yararlana bilirlər. Həmçinin, bu, aqrar

sahədə məşğulluğun artmasına, işsizliyinin azal -
masına, o cümlədən məhsuldarlığın yük səlməsinə
səbəb olacaq.

Həmin gün 50-ə yaxın vətəndaşdan çıxarışla
əvəz olunması üçün ilkin sənədlər də toplanıb. Və -
təndaşlar çıxarış almaqla yanaşı,komitənin hüquqi
yardım xidmətlərindən də yararlanıblar. Beləki,
sənədlərində hər hansı çatışmazlığı olan, qeydiyyat
prosesinin ardıcıllığını bilməyən, lazımı sənədlərin
hansı qurumdan alınması barədə məlumatı az olan
kəndlilərin suallarını komitə əməkdaşları cavab -
landırıb. Sakinlər sənədləşdirmənin belə sürətli və
rahat şəkildə olmasından, xidmətlərin onların
ünvanına çatdırılmasından və göstərilən müxtəlif
növ qeydiyyat xidmətlərindənrazılıqlarını ifadə
ediblər.

Qeyd edilməlidir ki, komitə tərəfindən paytaxt və
regionlarda mobil ofis xidmətləri, həmçinin,
“Kütləvi çıxarış” kampaniyası davam etdiriləcək.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi vətəndaş
məmnunluğunun yüksəldilməsi, əhalinin daha rahat
və çevik qaydada xidmətlərdən yararlanmas
ıistiqamətində sosial tədbirlərin sayını artırır. Komitə
bu dəfə də sosiallıq prinsipinə əməl edərək fərqliliyə
imza atdı. Belə ki, kampaniya paytaxtın 99 yaşlı
sakininə elə ünvanındaca, yaşadığı evdə əmlakına
dair çıxarış təqdim etdi. Həyata keçirilən bu sosial
addım dövlətin vətəndaşlara göstərdiyi qayğının
nəticəsidir. 

Kampaniyadan 99 yaşlı Ənvər Seyid-Əliyev
yararlanıb. Qeyd edilməlidir ki, həmin şəxs
Azərbaycanın əməkdar həkimidir. Nəticədə o, bu
sahədə tətbiq edilən sosial layihədən faydalanan ən
yaşlı vətəndaş olub. Çıxarış Xəzər rayonun
Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən fərdi yaşayış evinin
torpaq sahəsinə dair verilib. Qeyd edilməlidir ki,
vətəndaşdan ilkin hüquq müəyyənedici sənədlər də
əvvəlcədən evində alınıb. Sosial addım 99 yaşlı
şəxsin əmlakına sənəd almaq üçün əlavə ünvanlara

getmədən qeydiyyat xidmətindən yararlanmasına
şərait yaradıb. Bu, həm vaxt itkisinin qarşısını alıb,
həm də yaşlı insan üçün yarana biləcək bəzi sosial
çətinlikləri həll edib.

Qeyd edilməlidir ki, Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahəsində
prosedurların maksimum sadələşdirilməsi, xidmətin
vətəndaş ünvanına çatdırılması üzrə mütəmadi
olaraq işlər görür. Məhz “Əmlakını qeydiyyata al və
mülkiyyətinə sahib ol” kampaniyası da belə

tədbirlərdəndir. 
Respublikanın müxtəlif regionlarında keçirilən

belə kampaniyalar daşınmaz əmlakın qeydiyyata
alınması prosesini sürətləndirir, vətəndaşların
mülkiyyət hüquqlarını daha rahat həyata keçirməsinə
şərait yaradır. Dövlət qeydiyyatına alınmış hər bir
əmlak isə sahibinə əlavə imkanlar yaradır. Bütün növ
daşınmaz əmlakların çıxarışla təminatı onların
hüquqi və iqtisadi əməliyyatlara cəlb olunması
zamanı yarana biləcək maneələrin qarşısı alınır.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsitərəfindən
göstərilən xidmətlərə daşınmaz əmlakınlizinqinin
dövlət qeydiyyatına alınması və buqeydiyyatın ləğvi
də aiddir. Bu xidmətlərdaşınmaz əmlakın lizinqinin
dövlət qeydiyyatına alınması və qeydiyyatın ləğvi
üçün müraciətlərinqəbulu, işin icra tarixi barədə
bildirişlərin verilməsi, işin icrasından imtina edildiyi
hallarda bu barədə xidmət istifadəçilərinin
məlumatlandırılması kimi məsələləriəhatə edir.
Daşınmaz əmlakın lizinqinin dövlət qeydiyyatına
alınması və ləğvi xidmətləri Əmlak Məsələləri

Dövlət Komitəsinin müvafiq qurumlarında (Əmlak
Xidmətləri Məkanı və Daşınmaz Əmlakın Dövlət
Reyestri Xidmətinin ərazi idarələrinin və ya rayon
şöbələrinin inzibati binaları) və ya elektron formada
göstərilir.

Bu xidmətlərin göstərilməsi üçün tələb olunan
sənədlərə şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, xidmət haqqı
və dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd, ərizə,
müqavilətərəfinin adından ərizənin verilməsi halında
bu barədə səlahiyyəti təsdiq edən etibarnamə aiddir.
Lizinqin dövlət qeydiyyatına alınması zamanı əlavə

olaraq notariat qaydasında təsdiq edilmiş üçtərəfli
müqavilə və lizinq müqaviləsi kimi sənədlər də tələb
olunur. Bu xidmətlərdən elektron formada istifadə
etmək istəyən müəssisə və ya təşkilat öncədən öz
səlahiyyətli nümayəndəsi haqqında məlumatları və
şəxsiyyət vəsiqəsinin sürətini DƏDRX-ə
göndərməlidir. Xidmət istifadəçisi ərizə
formasınıƏmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
Elektron Xidmətlər Portalındakı (e-emdk.gov.az)
“bildirişlər” bölməsindən yükləyə bilər. 

Daşınmaz əmlak lizinqinin dövlət qeydiyyatına

alınması və ləğvi elektron xidmətlərindən istifadə
imkanına malik səlahiyyətli şəxs Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin Elektron Xidmətlər Portalındakı
(e-emdk.gov.az) 21-ci və ya 22-ci bölmələrə daxil
olmalıdır. Açılan pəncərədə müvafiq məlumatları
doldurduqdan sonra tələb olunan sənədlər skan
olunmuş formada yüklənməlidir. Qeyd edək ki,
xidmətlər3 iş günü ərzində həyata keçirilir. 

Daşınmaz əmlak lizinqinin dövlət qeydiyyatına
alınması üçün 20 manat dövlət rüsumu və 20 manat
xidmət haqqı tələb olunur. Xidmətin nəticəsi olaraq

lizinqin dövlət qeydiyyatı haqqında Daşınmaz
Əmlakın Dövlət Reyestrindən çıxarış hüquq sahibinə
təqdim edilir və ya elektron imza ilə təsdiqlənməklə
"Elektron hökümət" portalında yerləşdirilir və hüquq
sahibinin elektron üsulla əldə etməsi imkanı təmin
olunur. Daşınmaz əmlak lizinqinin dövlət
qeydiyyatının ləğvi üçün isə 10 manat dövlət
rüsumu, 20 manat xidmət haqqı tələb olunur.
Göstərilən xidmətin nəticəsində daşınmaz əmlakın
lizinqinin dövlət qeydiyyatının ləğvi barədə arayış
ərizəçiyə təqdim edilir.

Vətəndaşların daşınmaz əmlakla bağlı
müraciətlərinin interaktivqəbulu Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin 193 nöm rə -
li Çağrı Mərkəzi vasitəsilə aparılır. Ko mi tə -
nin fəaliyyəti ilə bağlı ünvanlanan bütün
mü raciətlər mərkəz tərəfindən operativ və
əha təli formadacavablandırılır. Müvafiq
qurum və idarələrdə göstərilən xidmətlərin
key fiyyətinin artırılması, şəffaflığın, məm -
nun luğun təmin edilməsi məqsədilə vətən -
daş ların rəy və təklifləri də qəbul edilir.
Gös tərilən bütün xidmətlər barədə və tən -
daş larməlumatlandırılır, prosedurlar geniş
formada izah edilir.Bundan başqa Çağrı
Mərkəzihüquqi yardım almaq istəyən
vətəndaşların da müraciətləri qəbul edir. 

Statistik göstəricilərə görə ilin ilk 3 ayı
ərzində Komitənin Çağrı Mərkəzinə 4 min -
dən çox müraciət daxil olub. Mü ra ci ət lər -
dən 1500-ə yaxını daşınmaz əmlak üzə rin -
də mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı, 750-
ə yaxını məktub və  ərizələrin icrası, 300-ə
yaxını adına əmlakın olması barədə arayış,
100-ə yaxını dövlət əmlaklarının özəl ləş di -
ril mə siilə bağlı olub.Çağrı Mərkəzinə böl -
gü sxemi, kadastr, dövlət rüsumu və xidmət
haqqı,elektron xidmətlər və digər mövzular

üzrə  müraciətlər də daxil olub. Qeyd edək
ki, yanvar-mart aylarında Çağrı Mər kə zi -
nin qəbul etdiyi  müraciətlərin 3,8 mindən
çoxu sorğu tiplidir. Vətəndaşlar tərəfindən
ünvanlanan bütün suallar komitənin
əməkdaşları tərəfindən qanunvericiliyə
uyğun olaraq cavablandırılmışdır. 

Ümumi müraciətlər arasında araşdırma
tələb edən müraciətlər də yer alıb. Bu tip
mü raciətlər qeydiyyata alınıb və  müvafiq
struk tur bölmələrə göndərilib. Struktur böl -
mə lərə daxil olan məsələlərin qanun ve ri ci -
li yə uyğun həlli təmin edilib. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
fə aliyyət istiqamətləri ilə bağlı və tən daş la -
rın daha operativ formada informasiya əldə
etməsi, sorğuların dərhal cavablandırılması
üçün Çağrı Mərkəzində yeni və müasir
üsul lar tətbiq olunur. Bununla eyni anda bir
ne çə vətəndaş müraciəti qəbul edilir. Qeyd
edək ki, 193-Çağrı Mərkəzi canlı və səsli
men yu rejimində olmaqla fasiləsiz fə aliy -
yət göstərir.  Canlı rejim həftənin iş günləri
saat 09:00-dan 18:00-dək həyata keçirilir.
Səsli menyu rejimi isə iş vaxtından sonrakı
vaxtlarda, həftənin qeyri-iş günləri və
bayram günlərində fəaliyyət göstərir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin “Əm -
lakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sa hib ol”
kampaniyası yeni qrafiklə və tən daş ların ünvanında
olacaq. Belə ki, və tən daş məmnunluğunun artırıl-
ması üçün bu so sial kampaniya bu həftə ərzində iki
ünvanda keçiriləcək. Səyyar xidmət avtobusu 2-3
aprel ta rix lə rində Bi nə qə di rayonu, 28 May qəsəbəsi,
8-ci kü çə də, (Qə sə bə İcra Nü ma yən də li yi nin inzibati
binasının qar şı sın da) və tən daş la rın xidmətində ola -
caq. Aprelin 4-ü və 5-də isə Binəqədi rayonu, Bi nə -
qədi qəsəbəsi, G.Ra ma  zanov küçəsi 36 ünvanında

(Qə sə bə İcra Nü ma yən də liyinin inzibati bina sı nın
qar şı sın da) qeydiyyat xidmətləri gös tə rə cək. 

Kampaniyanın əhatə etdiyi ərazi sa kin lə rinin
səy yar qaydada bütün növ daşınmaz əmlaklar üzrə
qey diyyat xidmətlərindən yararlanmaq imkanı var.
Baş qa sözlə, kam pa niyanın keçirildiyi ərazilərin sa -
kin ləri fərdi yaşayış evləri, bağ evləri, həyətyanı tor -
paq sahələri və digər daşınmaz əmlaklar ilə bağlı sə -
nəd lərini mobil ofislərə təqdim edə bilərlər. 

Kampaniya daşınmaz əmlaka dair qey diy yat xid -
mətlərini əhaliyə daha da ya xın laş dırmaqla bu sa hədə

əlçatanlığı artırır. Belə mobil ofislər va si tə si lə əmlaklar
daha sa də və innovativ üsullarla sənəd ləş  di ri lir,
vətəndaşların qeydiyyat orqanı ilə birbaşa ün siyyəti
təmin edilir, o cümlədən digər kənar əla qə lər aradan
qaldırılır imkan verir. Kampaniya va si tə si lə sənəd -
ləşmə əhalinin ge niş kütləsini əhatə edir, qey diyyat
xid mət ləri daha sürətli yerinə yetirilir, həm ç i nin
daşınmaz əmlak bazarında leqal əm lak la rın sayı artırır. 

Qeyd edilməlidir ki, qeydiyyatla bağlı sənədləri
mobil ofislərlə yanaşı, ərazi idarələrinə də təqdim
etmək olar. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin keçirdiyi
hərraclarda iştirakla vətəndaşlar rahat formada əmlak
sahibinə çevrilə bilir. Bu istiqamətdə sadələşdirilmiş
xidmətlər hərraclarda aktivliyi yüksəldir, prosesə ma -
ra ğı artırır. Özəlləşdirməyə çıxarılan dövlət əmlakları
üzrə geniş seçimin olması isə hər kəsin arzuladığı
əm laka sahib olmasına şərait yaradır. Aprelin 2-si ke -
çi rilən hərracda vətəndaşlar təklif olunan bu im kan -
lar dan istifadə etdi. Budəfəki hərracda  8 dövlət əm -
la kı üzrə 12 sifariş verilmişdir.

Hərracda öz sahibini tapan dövlət əmlaklarından
biri Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Ü.Hacıbəyov kü çə -
sin də yerləşən qeyri-yaşayış sahəsidir. Obyektin
ümu mi faydalı sahəsi 323.2kv.m-dir. Müxtəlif xidmət

növ ləri üzrə istifadəyə uyğun olan əmlak iştirakçı
tərəfindən 40 min manata özəlləşdirildi.

Bugünkü hərracda xırda topdansatış mü əss i sə si -
nin tikintisi yarımçıq qalmış anbar binasıda özəl ləş di -
ri lən əmlaklar sırasındadır. Qax rayonu, Qorağan
kən dindəki bu dövlət əmlakının torpaq sahəsi 1000
kv.m-dir. Hərrac iştirakçısı adıçəkilən əmlakı 2 min
500 manata özəlləşdirdi.

Özəlləşdirilən nəqliyyat vasitələrindən ikisi üzrə
ümumilikdə 6 sifariş verilmişdir. Bu nəqliyyat
vasitələrindən biri BMW markasına aiddir. Buraxılış
ili 2005 olan avtomobil üçün ilkin hərrac qiyməti 6
min 500 manat təyin olunmuşdur. Hərrac iştirakçıları
arasında yaranan rəqabət nəticəsində avtomobilin son
qiyməti 8 min 500 manata yüksəldi.Özəlləşdirilən
digər  BMW, UAZ və QAZ markalı avtomobillərin
istehsal tarixləri isə 1995-2007-ci illərə aiddir.

Komitə tərəfindən dövlət əmlaklarının özəl ləş di -
ril mə sində növbəti iştirak imkanı 9 aprel tarixində ke -
çi ri ləcək hərracda yaradılıb. Belə ki, bu dəfə hərraca
ümu milikdə 93 dövlət əmlakı çıxarılıb. Onlardan 15-i
səhmdar cəmiyyəti, 37-si kiçik dövlət müəssisə və
ob yekti, 6-sı qeyri-yaşayış sahəsi və yarımçıq tikili,
35-i isə nəqliyyat vasitəsidir. Hərraclara qoşulmaq is -
tə yən şəxslər komitənin rəsmi saytına ( emdk.gov.az)
və Özəlləşdirmə portalına (privatization.az) daxil ola
bilər. Qeyd edək ki, bu elektron mənbələrdə hərraca
çıxarılan bütün dövlət əmlakları haqqında ətraflı
məlumat və müraciət linki mövcuddur. 

Dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi pro sesiölkə
üzrə müxtəlif iqtisadi sa hə lə rə investisiyanın
yatırılması və qeyri-neft sekto runun inkişafı
baxımından mühüm əhə miyyət kəsb edir. Bu
istiqamətdəƏmlak Mə sələləri Dövlət Komitəsinin
keçirdiyi açıq və innovativ hərraclar sərmayəçilərin,
sahibkarların, iş adamlarının və digər şəxs lərin
özəlləşmədə rahat iştirakına yönəlib. Mü asir hərracın
üstünlükləri seçim pro se sin dən hərracda iştiraka
qədər bütün pro se dur larıonlayn formada həyata
keçirmək im kanlarını yaradır.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tə rə findən
növbəti hərraclardan biri 30 aprel ta rixində
keçiriləcək. Budəfəki hərraca ümu milikdə 92 dövlət
əmlakı çıxarılıb. Bun lardan 22-si  səhmdar cəmiyyəti,
49-u kiçik dövlət müəssisəsi, 11-i qeyri-yaşayış
sahəsi, 3-ü yarımçıq tikili, 7-si isə nəqliyyat
vasitəsidir. Özəlləşməyə çıxarılan kiçik döv lət
müəssisə və obyektlərinin ümumi faydalı sahəsi 20
kv.m ilə 3813 kv.m ara sındadır. Dövlət obyektləri
təyinat və ərazi baxımından da müxtəlifdir. Onlar
arasında təmir-tikinti, xidmət, aqrar və digər sahələr
üzrə kifayət qədər dövlət əmlakları var.Bu da
investorların biznes layihələri üzrə daha uy ğun  seçim
etmələrinə şərait yaradır. İs ma yıllı şəhəri, Heydər
Əliyev prospektində yerləşən 45 saylı Təmir Tikinti
Sahəsinin ümumi faydalı sahəsi 555.1 kv.m-dir. Qeyd

edək ki, bu dövlət əmlakı 5.4 min kv.m-lik torpaq
sahəsi ilə birgə özəlləşdirilməyə çıxarılıb.

Özəlləşməyə çıxarılan qeyri-yaşayış sahə lərinin
isə ümumi faydalı sahəsi 21.7 kv.m ilə 140 kv.m
intervalındadır. Bu növ döv lət əmlaklarından 6-sı
Bakıda, 5-i Sum qayıtdadır. Ümumi faydalı sahəsi
49.4kv.m olan qeyri-yaşayış sahəsi Sumqayıt şəhəri,
10-cu mikrorayonda yerləşir. Qeyri-yaşayış sahəsini
özəlləşdirən şəxs ondan ofis və xidmət obyekti kimi
istifadə edə bilər.

Səhmdar cəmiyyətlərinin 30-45%-lik dövlətə
məxsus səhm paketləri hərraca çı xa rılıb. Təmir-
tikinti, nəqliyyat, kənd tə sər rü fatı və digər iqtisadi
sahələrə aid olan döv lət əmlakları Yevlax, Beyləqan,
İs ma yıl lı kimi şəhər və rayonlarda yerləşir. 

Budəfəki hərraca çıxarılan av to mo bil lə rin
buraxılış tarixləri 1998-2007-ci illərə aid dir. Nissan,
Qaz, Kia markalı bu nəq liy yat vasitələrinin ilkin
hərrac qiymətləri 1.5 min ilə 7 min arasındadır.

Bütün dövlət əmlakları haqqında ətraflı mə lumat
əldə etmək və özəlləşdirilmə hər rac larına qoşulmaq
istəyən şəxslər ko mi tə nin rəsmi saytına
(emdk.gov.az) və Özəl ləş dirmə portalına
(privatization.az) daxil ola bilər. Əmlak Məsələləri
Dövlət Ko mi tə si investorları, iş adamlarını və əmlak
sa hi bi olmaq istəyən hər kəsi özəlləşmədə fəal iş -
tiraka dəvət edir.

Uzufruktdaşınmaz əmlakın elə yüklülüyüdür ki,
bu zaman xeyrinə yüklülük müəyyənləşdirilən şəxs
ondan istifadə etmək və fayda götürmək hüququna
malikdir. Lakin mülkiyyətçidən fərqli olaraq  uzuf -
ruk tu ardaşınmaz əmlakı girov qoymaq, öz gə nin ki -
ləşdirmək və ya vərəsəlik üzrə vermək hüququna
malik deyildir.Daşınmaz əmlak üzərində
uzufruktun dövlət qeydiyyatına alınması və ləğvi
xidmətləri Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
müvafiq qurumlarında və elektron formada
göstərilir.

Uzufruktun dövlət qeydiyyatın alınması üçün

mü şayət məktubu, xidmət haqqının və dövlət rü su -
mu nun ödənilməsi barədə sənəd, şəxsiyyəti təsdiq
edən sənəd, notariat qaydasında təsdiq olunmuş
uzuf rukt müqaviləsi, ərizə və digər sənədlər tələb
olu nur. 3 iş günü ərzində həyata keçirilən xid mə t
üçün 20 manat dövlət rüsumu və 20 manat xidmət
haq qı tələb olunur. Qeyd edək ki, ödəniş bank he sa -
bı, onlayn və terminal vasitəsilə aparıla bilər. Xid -
mət dən onlayn formada istifadə etmək istəyənlər
Əm lak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Elektron
Xid mətlər Portalındakı (e-emdk.gov.az) 26-
cıbölməyə- “Daşınmaz əmlakla bağlı uzufruktun

dövlət qey diy yatı üçün müraciətin və sənədlərin
qəbulu” xid mə ti nə daxil ola bilər. Bu xidmətin
nəticəsi olaraq hü quq la rın dövlət qeydiyyatı
haqqında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestrindən
çıxarışuzufrukt müqaviləsinin tərəfinə təqdim
edilir.

Uzufruktundövlət qeydiyyatının ləğv edilməsi
üçün tələb olunan sənədlərə uzufrukta xitam ve ril -
mə si barədə notarial qaydada təsdiq edilmiş ra zı laş -
ma, müşayət məktubu, ərizə, uzuf ruk tu arın uzuf rukt -
dan imtinası barədə sənəd və digərləri aiddir. 3 iş gü -
nü ərzində həyata keçirilən xidmət üçün 10 manat

döv lət rüsumu və 20 manat xidmət haqqı tələb olu -
nur. Xidmətdən onlayn formada istifadə etmək is tə -
yən lər Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Elek -
tron Xidmətlər Portalındakı (e-emdk.gov.az) 25-ci
bölməyə-“Daşınmaz əmlakla bağlı uzufruktun
dövlət qeydiyyatının ləğvi üçün müraciətin və
sənədlərin qəbulu” xidmətinə daxil ola bilər.

Bu xidmətlərdən istifadə etmək istəyən
vətəndaşlar elektron formada müraciətlə bərabər,
Əmlak Xidmətləri Məkanına və Komitənin yanında
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin
ərazi idarələrinə yaxınlaşa bilər.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsindən növbəti sosial aksiya: 99 yaşlı paytaxt sakininə evində çıxarış təqdim olundu

Daşınmaz əmlakın lizinqinin dövlət qeydiyyatına alınması və ləğvini onlayn həyata keçirin

İlin ilk 3 ayı ərzində 193-Çağrı Mərkəzinə 
4 mindən çox müraciət daxil olub

“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol” kampaniyasının yeni qrafiki: 
bu həftə içi iki ünvanda keçiriləcək

2 aprel hərracında hansı dövlət əmlakları özəlləşdirildi?

Hərraclara qoşularaq dövlət əmlaklarının özəlləşməsində iştirak et: 
30 aprel hərracına 92 dövlət əmlakı çıxarıldı
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02 aprel 2019-cu il tarixdə Gəncə şəhəri üzrə keçirilmiş hərracda  satılmlş istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı 

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

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

Hərraca çıxarılan  ilkin satış
qiyməti (manat)

Hərracda yekun satış qiyməti
(manat)

Sərəncamın №-
si və tarixi

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,
Ü.Hacıbəyov küçəsi, 144

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

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisi 323,2 x 40000 40000 №46

01.03.2019

№ 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 Respublikası Dövlət Sığorta Şirkətinin Şirvan şəhər Filialı  QAZ-3110 2001 1200 1200 06/19   28.02.2019
2 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının Mətbəəsi QAZ-31029 1995 400 400 06/19   28.02.2019
3 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı BMW 520 2005 6500 8500 06/19   28.02.2019
4 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı UAZ-3151 2004 3000 3000 06/19   28.02.2019
5 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı BMW 320 2007 5200 5200 06/19   28.02.2019

02 aprel 2019-cu il tarixdə Qax rayonu uzrə keçirilmiş hərracda satılmış tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

07 may 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİ AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR

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

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

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış)  qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərracda yekun satış
qiyməti (manat)

Sərəncamın №-
si və tarixi 

1 Xırda topdansatış müəssisəsinin tikintisi
yarımçıq qalmış anbar binası

Qax rayonu,
Qorağan kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1000,0 500 2000 2500 2500 №36

02.02.2018

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)
1. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi URAL-4320 1986 5000 500
2. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi KAMAZ-4310 1989 7000 700
3. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi ZİL-433360 1993 5000 500
4. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi UAZ-39514 2002 3000 300
5. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi UAZ-3962 2003 3000 300
6. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi UAZ-31512 2003 2500 250
7. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi UAZ-31512 2003 3000 300
8. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi VAZ-21214 2003 5000 500
9. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi MTZ-80 1990 2000 200
10. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FIAT Doblo 2007 3500 350
11. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FIAT Doblo 2008 3700 3700
12. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FIAT Doblo 2008 3700 3700
13. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FIAT Doblo 2008 3700 3700
14. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı UAZ-3741 2007 3300 3300
15. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı QAZ-31105 2005 2000 200

Qeyd: Sifarişlər Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Ni -
za mi rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) və yaxud
e–emdk.gov .az elektron portalı vasitəsilə  hərracın ke çi 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)

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

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.
Oğuz şəhəri üzrə: ünvan: Oğuz şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi,

64 əlaqə telefonu: (kod 2421) 5-26-44
İmişli şəhəri üzrə: 

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

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

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi dövlət müəssisələrinin bazasında
yaradılacaq səhmdar cəmiyyətlərinin nizamnamə
ka pi talının müəyyən edilməsi, respublikanın müx -
tə lif rayon və şəhərlərində yerləşən kiçik dövlət
müəssisə və obyektlərinin, habelə özəlləşdirilməsi
və ya icarəyə verilməsi nəzərdə tutulan dövlət mül -
kiy yətində olan torpaq sahələrinin qiy mət lən di ril -
mə si prosesinə məsləhətçilərin (qiy mət lən di ri ci lə -
rin) cəlb edilməsi üzrə 4  (dörd) lotdan ibarət açıq
ten der elan edir.

- I lot – Dövlət müəssisələrinin çevril mə si
nəticəsində yaradılacaq səhmdar  cəmiyyətlərinin
nizamnamə kapitalının müəyyən edilməsi;

- II lot – Respublikanın müxtəlif rayon və
şəhərlərində (Bakı şəhəri istisna olmaqla) yerləşən
kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin  bazar
dəyərinin müəyyən edilməsi;

- III lot – Bakı şəhərində yerləşən  dövlət
mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin   bazar
dəyərinin müəyyən edilməsi;

- IV lot – Respublikanın müxtəlif rayon və
şəhərlərində yerləşən  (Bakı şəhəri istisna olmaqla)
dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin bazar
dəyərinin müəyyən edilməsi.

Tenderdə daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi
sahəsində ixtisaslaşan peşəkar rezident və qeyri-
rezident hüquqi şəxslər, yaxud yeni hüquqi şəxs
yaratmadan hüquqi şəxslər birliyi (konsorsium da

daxil olmaqla) iştirak edə bilərlər.
Tenderin bir lotu üçün iştirak haqqı 500 (beş

yüz) manat müəyyən edilmişdir. Tenderin hər hansı
lotunda iştirak etmək istəyənlər həmin lot üçün 500
(beş yüz) manat məbləğində iştirak haqqını aşağıda
göstərilən bank hesabına köçürdükdən sonra
tenderin həmin lotunun Əsas Şərtlər Toplusunu
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Yusif Səfərov küçəsi, 50
(Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, otaq  № 812,
tel.: +99412 4902408, əlavə 357; faks: +99412
4903359) ünvanından ala bilərlər.

Emitent
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Bank kodu:  210005
VÖEN: 1401555071
Müxbir hesabı:

AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. bik: CTREAZ22
Alan
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
VÖEN: 2000015631
H/H- AZ84CTRE00000000000002647970
Büdcə səviyyəsinin kodu -7
Büdcə təsnifatının kodu -142340

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderin bir və ya bir neçə lotunda

iştirak etmək üçün hər bir lot üzrə ayrı-ayrılıqda
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

1. Tenderin müvafiq lotunda iştirak etmək üçün
yazılı müraciət.

2. Tenderin müvafiq lotunun iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi.

3. Müvafiq lot üzrə tender təklifi (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü
qüvvədə olmalıdır).

4. Müvafiq lot üzrə tender təklifi dəyərinin 1
(iki) faizdən az olmayan həcmində bank təminatı
(zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 (altmış)
bank günü qüvvədə olmalıdır).

5. Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında müvafiq vergi və sosial
müdafiə orqanından arayış.

6. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatının surəti

7. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti
haqqında bank arayışı;

8. İddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin
müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surətləri (iddiaçı-
nın tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsinin
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və əsas fəaliyyət yeri
göstərilməklə) və rekvizitləri.

9. Müvafiq lot üzrə tender təklifini və satınalma
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə malik olan
şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd.

10. İddiaçının analoji işlər üzrə iş təcrübəsini

təsdiq edən sənədlər.
11. Digər sənədlər (tenderin lotlar üzrə Əsas

Şərtlər Toplularında göstərilən bütün digər
sənədlər).

İddiaçılar konsorsium yaratmaqla tenderdə
lotlar üzrə iştirak etmək istəyirlərsə, konsorsium
barədə müqavilə, eləcə də konsorsium iştirakçısı
olan bütün şirkətlər barədə yuxarıda göstərilən
zəruri sənədləri (məlumatları) təqdim
etməlidirlər.

İddiaçılar hər bir lot üzrə tender təkliflərini qa -
pa lı, möhürlənmiş və imzalanmış ikiqat zərflərdə
iki nüsxədə (üzərində “Əsli” və “Surəti” yazılmış)
təq dim etməlidirlər. İddiaçıların təkliflərinin “Əsli”
və “Surəti” arasında fərqlər olduqda üstünlük üzə -
rində “Əsli” sözü yazılmış nüsxəyə veriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasından olan iddiaçıların
ten derə təqdim edəcəkləri bütün sənədlər Azər bay -
can Respublikasının dövlət dilində tərtib olun -
malıdır. Xarici ölkələrdən olan iddiaçılar isə təmsil
etdikləri dövlətin dilində hazırladıqları mətnlə
birlikdə həmin mətnin Azərbaycan dilinə tərcümə
olunmuş nüsxəsini əlavə etməlidirlər. Mətnlər
arasında fərq aşkar edilərsə, üstünlük Azərbaycan
dilində tərtib edilmiş mətnə veriləcəkdir.       

Tender predmeti üzrə işlər satınalma mü qa vi lə -
si imzalandığı tarixdən etibarən 12 (on iki) ay müd -
də ti nə icra olunmalıdır.

Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşa-

ğıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
- iddiaçı tərəfindən qiymətləndirmə işlərinə

dair təklif olunan üsullar, yanaşma və işin  idarə
edilməsi ilə bağlı təkliflər;

- iddiaçının bu sahədəki iş təcrübəsi; 
- təklif olunan işçi heyətinin peşəkarlığı,

təcrübəsi və səriştəsi; 
- görüləcək işlərin dəyəri.
İddiaçılar öz təkliflərini Əsas Şərtlər Top lu la -

rın  da göstərilən müddəalara uyğun olaraq ha zır la -
ma lı, lotlar üzrə tenderdə iştirak etmək üçün sənəd -
lə ri (tender təklifi və təklifin bank təminatı istisna
ol maqla) 14 may 2019-cu il tarixinə qədər (saat
17:00-dək), tender təklifini və təklifin bank tə mi -
na tı nı isə qapalı, möhürlənmiş, imzalanmış ikiqat
zərf lərdə 22 may 2019-cu il tarixinə qədər (saat
17:00-dək) Bakı şəhəri, Yusif Səfərov küçəsi, 50
(otaq № 812, əlaqələndirici şəxs – Şəbnəm Şah və -
lə dova) ünvanına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş zərflər
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların tender təklifləri 23 may 2019-cu il
il tarixində (saat 15:00-da) Bakı şəhəri, Xətai
rayonu, Yusif Səfərov küçəsi, 50 (otaq  № 310)
ünvanında açılacaqdır.

Zərflər iddiaçıların hər bir lot üzrə səlahiyyətli
nümayəndələrinin iştirakı ilə onların təq di mo lun -
ma ardıcıllığına uyğun açılacaq və təkliflər elan
edi ləcəkdir. 

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

1 Təmir alətləri Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 36 23 23 2,3
Göygol rayonu

1 Ferma Göygöl rayonu ədəd 1 80000 80000 8000

manatla

№ 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 5 saylı mağa-
za

İmişli şəhəri,
T.İsmayılov küçəsi, 70

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Sosial İnkişaf
İdarəsi 570,4 1252,0 1 25000 x 6000 31000 3100 

2 7 saylı mağa-
za

İmişli şəhəri,
T.İsmayılov küçəsi, 66

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Sosial İnkişaf
İdarəsi 573,0 1142,6 x 25000 x  6000 31000 3100 

3 Anbar kom-
pleksi

Oğuz rayonu, Kərimli
kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 3101,1 13024,3 x 45000 x  16500 61500 6150 
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları may ayının 10-da saat 15:00-da keçiriləcəkdir.

(Ərizələr  08 aprel 2019-cu il - 08 may 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

Sıra
№
si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra
hakimiyyəti, bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya
hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu

Müsabiqə və ya hərraca
çıxarılan torpaq sahəsi və

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

Sahəsi (kv.m
və ya ha.),
satılır və ya
icarəyə veri-

lir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə
icarə haqqının

aşağı həddi
(manatla)

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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə

verilir

Uqodiya (təsərrüfat
yeri) növü,

keyfiyyət qrupu,
şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq
edən sənədin

nömrəsi

1 Abşeron rayonu Cey ran -
batan Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

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

Abşeron ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 270,00 711,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012000851

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 270,00 711,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014042

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
219,89 kv.m

Satılır 197,901 1880,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014746

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 450,00 2825,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014591

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
237 kv.m

Satılır 213,30 1340,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014609

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
239 kv.m

Satılır 215,10 1351,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014607

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
264 kv.m

Satılır 855,40 961,00 Fərdi yaşayış evi II zona 308012014666

8 Daşkəsən rayonu Quşçu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev meyda-

nı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
10 may 2019-cu il tarixinədək

Gəncə ərazi şöbəsi 10,0 ha İcarə 56,40 60,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) 

III qrup şərti yarar-
sız 506012000245

9 Daşkəsən rayonu
Kəmərqaya Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev meyda-

nı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
10 may 2019-cu il tarixinədək

Gəncə ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 78,80 144,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 506012000226

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

nı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
10 may 2019-cu il tarixinədək

Gəncə ərazi şöbəsi
695 kv.m

Satılır 60,05 619,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 507012000725

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

nı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
10 may 2019-cu il tarixinədək

Gəncə ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 103,68 1068,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 507012000729

12 Sabirabad rayonu Moranlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

Şirvan ərazi şöbəsi 3,0 ha İcarə 3,50 156,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı V qrup şərti yararsız 909012000880

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

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

Şirvan ərazi şöbəsi 5,9 ha İcarə 53,10 295,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 909012000788

14 Neftçala rayonu Xol
Qarabucaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

Şirvan ərazi şöbəsi 10,0 ha İcarə 90,00 325,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 807012000692

15 Neftçala rayonu Xol
Qarabucaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

Şirvan ərazi şöbəsi 9,56 ha İcarə 86,00 311,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 807012000692

16 Neftçala rayonu Xol
Qarabucaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

Şirvan ərazi şöbəsi 10,0 ha İcarə 90,00 325,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 807012000693

17 Neftçala rayonu Xol
Qarabucaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

Şirvan ərazi şöbəsi
10,04 ha

İcarə 90,40 326,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 807012000693

18 Lənkəran rayonu
Göyşaban Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi Lənkəran şəhəri, Qala

Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 
10 may 2019-cu il tari xi nədək

Lənkəran ərazi şöbəsi 20,0 ha İcarə 120,00 2260,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 802012002621

19 Lənkəran rayonu
Göyşaban Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi Lənkəran şəhəri, Qala

Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 
10 may 2019-cu il tari xi nə dək

Lənkəran ərazi şöbəsi 10,0 ha İcarə 140,00 1130,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 802012002502

20 Lənkəran rayonu
Göyşaban Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi Lənkəran şəhəri, Qala

Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 
10 may 2019-cu il tari xinədək

Lənkəran ərazi şöbəsi 10,0 ha İcarə 140,00 1130,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 802012002503

21 Göyçay rayonu Potu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

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

Ucar ərazi şöbəsi
200 kv.m

Satılır 25,53 460,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 408012001143

22 Kürdəmir rayonu Carlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

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

Ucar ərazi şöbəsi 7,56 ha İcarə 58,97 189,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 906012000763

23 Kürdəmir rayonu Şilyan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

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

Ucar ərazi şöbəsi 9,0 ha İcarə 9,07 180,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) IV qrup örüş 906012000778

24 Kürdəmir rayonu Şilyan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

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

Ucar ərazi şöbəsi 8,0 ha İcarə 8,06 160,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup örüş 906012000653

25 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
94 kv.m
Satılır 45,12 2679,00 Sahibkarlıq II zona 501012001439

26 Şəmkir rayonu İsgəndərli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
4934,16 ha

İcarə 38012,77 64144,08 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

III qrup bonitet balı
60 əkin 504012004067

27 Şəmkir rayonu Abbaslı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi 1,5 ha İcarə 1,08 150,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 504012003924

28 Xaçmaz rayonu Nərəcan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
6967 kv.m

İcarə 1,00 55,80 6,00 Heyvandarlıq II qrup örüş 302012003040

29 Xaçmaz rayonu Nərəcan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
5505 kv.m

İcarə 0,80 44,00 5,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı V qrup şərti yararsız 302012002940

30 Xaçmaz rayonu Nərəcan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
2200 kv.m

İcarə 0,32 17,60 2,00 Heyvandarlıq II qrup örüş 302012002941

31 Xaçmaz rayonu Nərəcan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
2697 kv.m

İcarə 0,39 21,60 3,00 Heyvandarlıq II qrup örüş 302012003071

32 Xaçmaz rayonu Nərəcan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
4500 kv.m

İcarə 6,53 36,00 4,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı I qrup əkin 302012002939

33 Xaçmaz rayonu İlxıçı
Həsən Əfəndi Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 4,0 ha İcarə 5,80 120,00 12,00 Heyvandarlıq II qrup örüş 302012003046

34 Xaçmaz rayonu İlxıçı
Həsən Əfəndi Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 2,0 ha İcarə 2,90 60,00 6,00 Heyvandarlıq II qrup örüş 302012003056

35 Xaçmaz rayonu Palçıqoba
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
700 kv.m

Satılır 155,38 1169,00 111,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003054

36 Xaçmaz rayonu
Qımılqışlaq Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 266,37 1560,00 156,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003121

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
590 kv.m

Satılır 130,96 843,70 85,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012002368

38 Quba rayonu Quba
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
200 kv.m

Satılır 96,00 1000,00 100,00 Fərdi yaşayış evi II zona 303012002557

39 Quba rayonu Quba
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 160,00 2000,00 200,00 Fərdi yaşayış evi III zona 303012002558

40 Quba rayonu Quba
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 120,00 1500,00 150,00 Fərdi yaşayış evi III zona 303012002059

41 Quba rayonu İspik
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 51,54 720,00 72,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 303012002029

42 Quba rayonu İspik
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 154,63 2160,00 216,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 303012002571

43 Qusar rayonu Əniq
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 151,99 1680,00 168,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 301012002186

44 Qusar rayonu Quxuroba
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 228,61 1200,00 120,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 301012001834

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 66,33 2640,00 264,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 301012002180

46 Qusar rayonu Balaqusar
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 95,25 750,00 75,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 301012001948

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 139,87 820,00 82,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 304012000856

48 Cəlilabad rayonu
Cəlilabad Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev

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

Cəlilabad ərazi şöbəsi
9000 kv.m

Satılır 8640,00 33660,00 Məktəb binasının tikin-
tisi I zona 806012000721
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları may ayının 10-da saat 15:00-da keçiriləcəkdir.

(Ərizələr  08 aprel 2019-cu il - 08 may 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

2019-cu il may ayının 7 -də keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

07 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında 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 tele-
fonu

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

49 Masallı rayonu
Qızılavar Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri,

H.Əliyev prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 
10 may 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi
180 kv.m

Satılır 18,85 650,00 65,00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 805012000865

50 Yardımlı rayonu Şəfəqli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri,

H.Əliyev prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 
10 may 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 270 kv.m İcarə 10,80 22,00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 804012000208

51 Yardımlı rayonu Şəfəqli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri,

H.Əliyev prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 
10 may 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 80 kv.m İcarə 3,20 7,00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 804012000207

52 Ağsu rayonu Pirhəsənli
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri,

H.Əliyev prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
10 may 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 115,70 1270,00 127,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 409012000761

53 Ağsu rayonu Pirhəsənli
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri,

H.Əliyev prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
10 may 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 138,84 1524,00 152,40 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 409012000762

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

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

Şəki ərazi şöbəsi 70 kv.m Satılır 35,00 1015,00 Sahibkarlıq IV zona 404012004655

55 Balakən rayonu Hənifə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

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

Şəki ərazi şöbəsi 2,0 ha İcarə 1200,00 4000,00 Sahibkarlıq şərti yararsız 401012001164

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

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

Şəki ərazi şöbəsi 3,02 ha İcarə 7,25 367,20 Heyvandarlıq kollu örüş 402012002297

57 Qəbələ rayonu Qəbələ
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
10 may 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
450 kv.m

Satılır 135,00 1368,72 Fərdi yaşayış evi II zona 406012000950

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

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
10 may 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 255,00 1520,80 Fərdi yaşayış evi I zona 406012000951

59 Qəbələ rayonu Bum
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
10 may 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 475,32 1749,60 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 406012000946

60 Qəbələ rayonu Böyük
Pirəli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
10 may 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
582 kv.m

Satılır 230,53 768,24 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 406012000949

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

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
10 may 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
200 kv.m

Satılır 79,22 308,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 406012000955

62 Oğuz rayonu Oğuz
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
10 may 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
320 kv.m

Satılır 96,00 871,50 Fərdi yaşayış evi II zona 405012002027

63 Oğuz rayonu Oğuz
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
10 may 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 180,00 1634,04 Fərdi yaşayış evi II zona 405012001440

64 Oğuz rayonu Oğuz
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
10 may 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 180,00 1634,04 Fərdi yaşayış evi II zona 405012001869

65 Oğuz rayonu Oğuz
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
10 may 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 180,00 1634,04 Fərdi yaşayış evi II zona 405012002030

66 Oğuz rayonu Qumlaq
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
10 may 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 56 kv.m Satılır 24,06 336,00 33,60 Sahibkarlıq şərti yararsız 405012002018

67 Oğuz rayonu Baş
Daşağıl Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
10 may 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 429,60 850,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012002043

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

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
10 may 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
11,3966 ha

İcarə 9,03 376,09 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) kollu örüş 407012001267

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

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
10 may 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 23,71 ha İcarə 18,78 782,43 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 407012001266

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

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
10 may 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
2,3386 ha

İcarə 1,85 77,17 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 407012001264

71 İsmayıllı rayonu Diyallı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
10 may 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
700 kv.m

Satılır 70,98 1652,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 407012001347

72 İsmayıllı rayonu
Talıstan Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
10 may 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 515,52 2616,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 407012001355

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

Nizamnamə
kapitalının

həcmi (manat)

Buraxılmış
səhmlərin

ümumi sayı
(ədəd)

Bir səhmin
nominal
qiyməti
(manat)

Satışa çıxarılmış səhmlər            
Satışa çıxarılan

səhmlərin
nominal dəyəri

(manat)

Satışa çıxarılan
səhmlərin ilkin
hərrac (satış)

qiyməti
(manat)

İlkin satış
qiymətinin

10%-i həcmində
hesablanmış behin
məbləği (manat)

sayı
(ədəd)

buraxılmış
səhmlərin

ümumi sayında
%-lə

1 Ağcabədi Aqrotexservis №1188 15.12.1997 Ağcabədi rayonu, Hindarx kəndi 658526,60 329263 2,00 98791 30,00 197582,00 98791,00 9879,10
2 Ağcabədi Reproduktor Quşçuluq №65 19.02.2002 Ağcabədi rayonu, Ağcabədi-Zərdab şosesinin 12-ci km-i 142824,00 71412 2,00 21431 30,01 42862,00 21431,00 2143,10
3 Azərinkom №53 04.03.1997 Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Ə.Əliyev küçəsi, 38 77799,60 38900 2,00 13615 35,00 27230,00 13615,00 1361,50
4 Əli Bayramlı Kimyəvi Təmizləmə №96 17.04.2007 Şirvan şəhəri, Mehmandarov küçəsi, 1 85986,00 171972 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70
5 Kürdəmir Kəndkimya № 399 04.07.97 Kürdəmir şəhəri, S.Şıxəliyev küçəsi, 50 170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40
6 Mingəçevir Qum Çınqıl №1323 21.09.1998 Mingəçevir şəhəri, 20 Yanvar küçəsi, 1 1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70
7 Neftçala Ət №273    02.06.1997 Neftçala rayonu, Aşağı Surra kəndi 175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30
8 Port İliç Xidmət №357 26.06.1997 Lənkəran rayonu, Liman şəhəri 171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80
9 Sabirabad Mexanikləşdirmə №127 23.01.1998 Sabirabad şəhəri,H.Həmidov küçəsi,109 850208,80 425104 2,00 127552 30,00 255104,00 127552,00 12755,20
10 Sabunçu Ticarət Təchizat №93 16.04.2007 Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, 1-ci Zabrat qəsəbəsi, Frunze küçəsi, 13 90162,00 45081 2,00 20135 44,66 40270,00 20135,00 2013,50
11 Şıxlar Broyler №544  06.04.1998 Masallı rayonu, Şıxlar kəndi 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00
12 Tovuz Məişət №596   15.08.1997 Tovuz şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 14 110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80
13 Ucar ağac emalı №52  27.02.2004 Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 10 70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30
14 Ucar İnşaat Xidmət №361  28.11.2007 Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 13 25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40
15 Xaçmaz Mexanizasiya Nəqliyyat №93  15.04.2005 Xaçmaz şəhəri, Sabir küçəsi, 4 123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30
16 Xırdalan yük nəqliyyat №316  27.12.2006 Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, keçid 1290 83692,00 41846 2,00 18731 44,76 37462,00 18731,00 1873,10
17 Xosrov Metal Plastmas №541 06.04.1998 Ağdaş rayonu, Xosrov kəndi 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00
18 Yevlax Kəndkimya №246  09.02.1998 Yevlax şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 15 185295,60 92647 2,00 27794 30,00 55588,00 27794,00 2779,40
19 Yevlax Kəndkimya Təchizat № 453  23.03.1998 Yevlax şəhəri, S.Vurğun küçəsi,3 738888,80 369444 2,00 110879 30,01 221758,00 110879,00 11087,90
20 Yevlax Taxılçı № 182  30.04.1997 Yevlax şəhəri, Ordubadi küçəsi, 56 763932,00 190983 4,00 19228 10,07 76912,00 38456,00 3845,60
21 Yevlax Tikinti Quraşdırma №09  23.01.2007 Yevlax şəhəri, Aran qəsəbəsi 65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80
22 Zabrat Tikinti Quraşdırma №663   20.04.1998 Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zabrat-2, Tramvay küçəsi 87385,60 43692 2,00 13107 30,00 26214,00 13107,00 1310,70
23 Zaqatala Sənaye Kombinatı №56  28.02.2003 Zaqatala rayonu, İkinci Tala kəndi 53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00
Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab

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

şəxs lər səhmləri satışa çıxarılan müəssisələr barədə zəruri mə lu -
mat larla komitənin privatization.az portalında və  emissiya pros -
pekt ləri (özəlləşdirmə planları)  ilə  Hərracların Təşkili üzrə
Auk sion Mərkəzində  tanış ola bilərlər. 

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

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

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

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

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

-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti. 
Pul hərracı   2019-cu ilin  may ayının 7-də saat 09:30-da

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri,
Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) keçiriləcəkdir. 

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

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

əlaqə telefonu: (kod 2425) 5-43-83
Zaqatala şəhəri üzrə:

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

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

№ 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)

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 Lələli kənd klubu Qax rayonu,
Lələli kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
Nazirliyi, Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi 82,8 256,9 x 5200 5200 x  800 6000 600 

2 Mamrux kənd
Diyarşünaslıq Evi

Zaqatala rayonu,
Mamrux kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
Nazirliyi, Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi 135,6 167,5 x 11000 11000 x  1000 12000 1200 
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Mənfəət və zərər və digər rəsmi gəlir haqqında 
hesabat 31.12.2018 - ci il tarixlə

MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT

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

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri
haqqında məlumat

Bölmə/Maddə №-si Göstəricilərin adı Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin
№-si Hesabat dövrü ilə

1 2 3 4
60 Əsas əməliyyat gəlirləri 232924
70 Satışın maya dəyəri üzrə xərclər 230308

Ümumi mənfəət (zərər) 2616

Bölmə/
Maddə №-si Göstəricilərin adı Uçot siyasəti və izahlı qeydlərin

№-si
Hesabat dövrü

ilə
İstifadə edilmiş material ehtiyatları 4094

İşçi heyəti üzrə xərclər 94199
Amortizasiya xərcləri 28013

Digər əməliyyat xərcləri 104002
Cəmi əməliyyat xərcləri 230308

"Savalan "ASC-nin 01.01.2018-ci il tarixdən 01.01.2019-cu il tarixədək olan maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətın audit
yoxlaması  Azərbaycan Respublikası Auditor Palatasının 28.12.2016-ci il tarixli 074 saylı icazəyə əsasında fəaliyyət
göstərən sərbəst auditor Şərif Miri oğlu Bəşirov tərəfindən 05 yanvar 2019-cu il tarixli 074-02 № li müqavilə
əsasında aparılmışdır.

AUDİTOR RƏYİ

Təqdim edilən maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından Cəmiyyətin 31 dekabr 2018-ci il tarixinə
cəmiyyətin maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə maliyyə nəticələri və pul vəsaitlərinin hərəkətini  
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyərli aspektlərdə düzgün əks etdirir.

Rəhbər: Babanlı F.F.
Mühasib: Gülməmmədova L.K.

31 dekabr 2018-ci il tarixə
VÖEN: 1600100141
"Savalan" ASC
Sahə (fəaliyyət növü) Əmlakin icarəsi
Ünvan: Baki şəh., Keşlə qəs., 1-ci Önünə küç. 19
Elektron poçt ünvanı: savalan_asc@box.az

Bölmə/Maddə
№-si Bölmə/Maddələrin adı Uçot siyasəti və izahlı

qeydlərin №-si
Hesabat dövrü

ilə
Əvvəlki dövr

üzrə

AKTİVLƏR
1 Uzunmüddətli aktivlər
11 Torpaq, tikili və avadanlıqlar 584592 611810
19 Sair uzunmüddətli aktivlər 453864 453864

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 1038456 1065674
2 Qısamüddətli aktivlər
20 Ehtiyatlar 111711 111213
21 Qısamüddətli debitor borcları 397573 375579
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 775 44
24 Sair qısamüddətli aktivlər 894192 897587

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 1404251 1384423
CƏMİ AKTİVLƏR 2442707 2450097

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
3 Kapital 2416824 2416824

CƏMİ KAPİTAL 2416824 2416824
4 Uzunmüddətli öhdəliklər
43 Uzunmüddətli kreditor borcları 3248 22181

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
53 Qısamüddətli kreditor borcları 22635 11092

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 25883 33273

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 2442707 2450097

07 may 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

№ 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, Nərimanov rayonu,
Ağa Nemətulla küçəsi, 23

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

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 47,9 x 35000 x 35000 3500 

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

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

küşəsi, 20)

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac 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.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissi -
yasına 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 Qazax şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

əlaqə telefonu: (kod 02229) 5-17-96
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 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.
İmişli şəhəri üzrə:  ünvan: İmişli şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 11,

əlaqə telefonu: (kod 02124) 6-35-31, 6-40-29
Şəki şəhəri üzrə:

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

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

№ 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 16 mənzilli yaşayış binasının
yarımçıq tikilisi

Cəlilabad rayonu,
Privolnoye kəndi

İstehsal və Xidmət Müəs sisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 8048,7 2000 38000 40000 4000 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satımış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Canalı kənd
Diyarşunaslıq klubu

Qazax rayonu,
Canalı kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi 86,1 x 2 1500 x x 1500 150 

2 Alpoud kənd
Diyarşunaslıq klubu

Qazax rayonu,
Alpoud kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi 80,4 101,2 3 1750 x 250 2000 200 

07 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Qazax şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

07 may 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

Bakı şəhəri, Nizami rayonu,
C.Naxçıvanski küçəsi, 28

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

5 mərtəbəli binanın ya rım -
zirzəmisinin bir hissəsi 36,7 x 6500 x 6500 650 

№ 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 İmişli Ərazi Yun Tədarükü
və Qəbulu İdarəsi

İmişli şəhəri, Muğan
küçəsi, 198

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 250,5 1805,0 x 11000 x 9000 20000 2000 

2 Əmlak kompleksi Şəki rayonu, Şorsu
kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 2889,3 91750,0 x 62500 x 137500 200000 20000 
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07 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında 
təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

07 may 2019-cu il tarixdə saat 11:00-da Gəncə şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin siyahısı

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

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

bina 4/12, əlaqə telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80
Gəncə şəhəri üzrə: ünvan: Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,

Zərifə Əliyeva küçəsi, 3 əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76

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 Gəncə şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

Zərifə Əliyeva küçəsi, 3 əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Qusar şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Gəncə şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

Zərifə Əliyeva küçəsi, 3 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.

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 Mingəçevir şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Mingəçevir şəhəri üzrə: ünvan: Mingəçevir şəhəri, Heydər Əliyev

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

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

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)

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

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

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

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

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

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 Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış)

qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 18-ci mikrorayon,
bina 1

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

9 mərtəbəli binanın ya rım -
zirzəmisinin bir hissəsi 29,3 x 4000 x 4000 400 

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Hacı
Zeynalabdin Tağıyev küçəsi, 23

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

1 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 41,9 x 2000 x 2000 200 

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

07 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Gəncə şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

07 may 2019-cu il tarixdə saat 11:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında
təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

07 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

07 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış)
qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 250 yük avtomaşını üçün qarajın
yarımçıq tikilisi

Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Gəncə-Bakı avto-
mobil yolunun 3-cü kilometri

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 40081,0 10000 240000 250000 25000 

2 Avtoşinlərin bərpası və təmiri
müəssisəsinin yarımçıq tikilisi

Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Gəncə-Bakı avto-
mobil yolunun 3-cü kilometri

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 20013,0 5000 145000 150000 15000 

№ 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 Xürel kənd
klubu

Qusar rayonu,
Xürel kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 225,2 520,0 3 5000 x 1500 6500 650 

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,
3-cü mikrorayon, bina 1

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

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 32,5 x 2000 x 2000 200 

№ 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 Süd zavodunun
yarımçıq tikilisi

Mingəçevir şəhəri,
Niyazi küçəsi, 9

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş
"Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 12203,0 10000 90000 100000 10000 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi
Ümumi
faydalı

sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış)

qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Sabunçu
qəsəbəsi, Vəzirov küçəsi, 8

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

2 mərtəbəli binanın 1-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi 31,1 x 9000 x 9000 900 

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi,
Dəmir yol yaşayış massivi, bina 21

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

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 52,7 x 5000 x 5000 500 

3 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 9-cu mikrorayon, bina
12/13

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

9 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 24,2 x 3000 x 3000 300 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi
Ümumi fay -
dalı sahəsi

(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış)

qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil
qəsəbəsi, M.Seyidov küçəsi, 8

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

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 17,8 x 2000 x 2000 200 

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi Ağdaş şəhəri, M.İsayev küçəsi, 1 Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyəti, Ağdaş Mənzil Təsərrüfatı İstismar-

İstehsalat Təmir Müəssisəsi
2 mərtəbəli binanın 1-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi 12,0 x 1250 x 1250 125 
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07 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Neftçala şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

07 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da İmişli şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə  güzəştli
şərtlərlə satımış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Kirayə Təmir
Sahəsi

Neftçala rayonu, Həsənabad qəsəbəsi,
Mirqurbanlı məhəlləsi, 98D

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 304,2 11366,3 x 12500 x 25000 37500 3750 

2 Emalatxana
binası

Neftçala rayonu, Həsənabad qəsəbəsi,
H.Z.Tağıyev küçəsi, 143A

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 12,2 20378,8 x 750 x 49250 50000 5000 

3 1 saylı
bərbərxana

Neftçala rayonu, Bankə qəsəbəsi,
H.Əmənov küçəsi, 9A

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 16,0 x x 800 x  x  800 80 

4 Bərbərxana Neftçala rayonu, Bankə qəsəbəsi,
H.Əmənov küçəsi, 9A

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 16,0 x x 800 x  x  800 80 

5 Maye qaz satışı
sahəsi

Neftçala rayonu, Bankə qəsəbəsi,
Ə.Gözəlov küçəsi, 2A

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 51,8 65,8 x 1000 x  250 1250 125 

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Neftçala şəhəri üzrə: ünvan: Neftçala şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti 33, əlaqə telefonu: (kod 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
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 İmişli şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

əlaqə telefonu: (kod 02124) 6-35-31, 6-40-29
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 Gəncə şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

Zərifə Əliyeva küçəsi, 3 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.

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

bina 4/12, əlaqə telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80

Daşkəsən şəhəri üzrə: ünvan: Daşkəsən şəhəri, Heydər
Əliyev prospekti 4, əlaqə telefonu: (kod 02221) 5-56-51

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

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 Balakən şəhərində yerli hərrac komissiyası

tərəfindən keçiriləcəkdir.
Balakən şəhəri üzrə: ünvan: Balakən şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 70 (Balakən şəhəri İcra Hakimiyyətinin binası) əlaqə

telefonu: (kod 02429) 5-10-56
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 Xaçmaz şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Xaçmaz şəhəri üzrə: ünvan: Xaçmaz şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə

küçəsi, 7 əlaqə telefonu: (kod 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

07 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Gəncə şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

07 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

07 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Balakən şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 26 saylı
yeməkxana

İmişli rayonu,
Bəhrəmtəpə qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi sə lərinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş
"Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 388,3 453,4 x 11400 x  1100 12500 1250 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 3 saylı avto-
dayanacaq

Gəncə şəhəri, Kəpəz rayo-
nu, 1-ci mikrorayon, 2C

Azərbaycan Respublikası "Avtomotoservis və Ticarət" İstehsalat
Birliyi, Gəncə "Avtomotoservis və Ticarət" müəssisəsi 140,8 2504,8 1 12500 x  62500 75000 7500 

№ 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,
C.Naxşıvanski küçəsi, 22

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

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 5,8 x 1000 x 1000 100 

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 48-ci
məhəllə, bina 2

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

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 24,7 x 1250 x 1250 125 

3 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Daşkəsən şəhəri, Heydər
Əliyev prospekti, 36

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti, Daşkəsən şəhər Kommunal
Müəssisələri Kombinatı

5 mərtəbəli binanın 1-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi 29,9 x 2250 x 2250 225 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

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

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Əmlak kom-
pleksi

Balakən şəhəri,
Atatürk prospekti, 2

İstehsal və Xidmət Müəs si -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 11266,4 37602,5 x 565000 x  150000 715000 71500 

№ 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 İnternat məktəbinin yarım-
çıq tikilisi

Xaçmaz rayonu,
Nabran kəndi

İstehsal və Xidmət Müəs si sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 1151,9 12500 22500 35000 3500 
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07 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında
təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

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

Özəlləşdirilən 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 Daşkəsən ərazi yun qəbulu və
tədarükü məntəqəsi

Daşkəsən rayonu, Bayan
kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 950,4 282,6 x 10000 x  500 10500 1050 

2 Yardımçı təsərrüfat Daşkəsən rayonu,
Alunitdağ qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 1941,2 41000,0 x 25000 x  50000 75000 7500 

3 2 saylı yanacaqdoldurma
məntəqəsi

Lənkəran şəhəri, Nəsimi
küçəsi, 23

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 20,7 4485,6 x 5000 x  87000 92000 9200 

4 Mal tövləsi Şirvan şəhəri, Hacıqabul
gölünün qərb hissəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 987,5 x x 20000 x  x 20000 2000 

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.
Daşkəsən şəhəri üzrə: 
ünvan: Daşkəsən şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 4, əlaqə

telefonu: (kod 02221) 5-56-51
Lənkəran şəhəri üzrə:
ünvan: Lənkəran şəhəri, Qala Xiyabani küçəsi 30, əlaqə tele-

fonu: (kod 02525) 5-15-13

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.

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 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 Bərdə şəhərində yerli hərrac komissiyası

tərəfindən keçiriləcəkdir.

Bərdə şəhəri üzrə:
ünvan: Bərdə şəhəri, Nizami küçəsi 83 əlaqə telefonu: (kod

2020) 5-27-77

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

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

07 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da  Bərdə şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi
Ümumi

faydalı sahəsi
(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 9-cu
mikrorayon, Həmzə Babaşov küçəsi, 16

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

Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

9 mərtəbəli binanın
yarımzirzəmisinin bir

hissəsi
24,2 x 5000 x 5000 500 

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Gəncə pros-
pekti, 23B

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

Təsərrüfatı Birliyi

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 15,0 x 2000 x 2000 200 

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

sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satılmış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10%
beh

(manat) 

1 15 saylı bazarın 1
saylı Ələt filialı

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt
qəsəbəsi, A.Abdullayev küçəsi, 8N

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə
Mərkəzi, keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin

Fəhlə Təchizatı Birliyi 
312,0 x x 25000 x  x  25000 2500 

2 Qeyri-yaşayış binası Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı
qəsəbəsi, Hüsü Hacıyev küçəsi, 86

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə
Mərkəzi 87,4 x x 11250 x  x  11250 1125 

№ 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

Bərdə şəhəri, Heydər
Əliyev prospekti, 77

"Azərmənzilkomplektlayihətəmir"
İxtisaslaşdırılmış Çoxsahəli Birliyi, Bərdə

rayon Mənzil-Təmir İstismar Sahəsi

2 mərtəbəli binanın 2-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi 9,2 x 950 x 950 95 

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 Ağsu şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Ağsu şəhəri üzrə: ünvan: Ağsu şəhəri, Səməd Vurğun küçəsi,

3, əlaqə telefonu: (kod 02022) 6-29-49
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

07 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Ağsu şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı
№ Müəssisə və

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
binası

Ağsu rayonu,
Melioratorlar qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 153,2 560,0 x 7500 x 2500 10000 1000 

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 Şəki şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Şəki şəhəri üzrə: ünvan: Şəki şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 9A, əlaqə telefonu: (kod 02424) 4-26-10, 4-40-36
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

07 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Şəki şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı
№ Müəssisə və

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 2 saylı
hamam

Şəki şəhəri, B.Məm -
mədov küçəsi, 29

Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti, Şəki şəhər
Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi 151,3 213,5 x 12500 x 5000 17500 1750 
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24 may 2019-cu il tarixdə, saat 14:00-da
“Azərelektrikşəbəkətikinti” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

Gündəlikdə duran məsələlər:
1. 2018-ci ilin yekunu üzrə cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyəti barədə Təftiş Komissiyasının hesabatı;
2. Cəmiyyətin rəhbər orqanlarının hesabatları;

3. Cəmiyyətin illik balansının müzakirəsi və təsdiqi (İdarə
Heyətinin hesabatı).
Ümumi yığıncaqda bütün Səhmdarların iştirakı vacibdir.

Ünvan: Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, 3 mkr., Rövşən Cəfərov
küçəsi, 17

Əlaqə telefonu: 431-23-14
Direktorlar şurası

“Azərelektrikşəbəkətikinti” ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə
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