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Daşınmaz əmlaka dair
çıxarışlar yalnız elektron
qaydada veriləcək

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları may
ayının 16-da saat 15:00 keçiriləcəkdir.

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

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva
Azərbaycanın 10 milyonuncu sakininin valideynləri ilə görüşüblər

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva aprelin
9-da Respublika Perinatal Mərkəzində Azər bay ca -
nın 10 milyonuncu sakini Mehriban Həsənovanın
valideynləri Rauf Həsənov və Nigar Ocaqova ilə
görüşüblər. Dövlətimizin başçısı və xanımı uşağın
valideynləri ilə söhbət etdilər.

Rauf Həsənov: 2019-cu il aprelin 6-da saat
03.30 radələrində dünyaya gəldi.

Prezident İlham Əliyev: Bilirəm. Biz bu ha di -
sə ni izləyirdik. Aprelin 6-da sizin həyatınızda, eyni
zamanda, ölkəmizin həyatında çox əlamətdar ha di -
sə baş vermişdir. Sizin körpəniz ölkəmizin 10 mil -
yo nuncu sakinidir. Sizi təbrik edirəm, sağlam bö -
yü sün, sizi sevindirsin, xalqımızı sevindirsin. Bu,
ta rixi hadisədir. Bu gözəl hadisə münasibətilə
Azər baycan xalqını təbrik edirəm.

Rauf Həsənov: Biz gözləmirdik ki, bizim kör -

pə miz Azərbaycanın 10 milyonuncu sakini olar.
Prezident İlham Əliyev: Əhalimiz artır. Ya dım -

da dır, 9 milyonuncu sakin 2010-cu ildə dünyaya
gəldi. Doqquz il ərzində əhalimiz 1 milyon artdı.
Am ma son 15 il ərzində əhali 1,7 milyon nəfər art -
dı. Bu, bizim gücümüzü, ölkəmizin qüdrətini ar tı -
rır. Eyni zamanda, onu göstərir ki, ölkəmizdə sosi-
al-iqtisadi inkişaf gedir. Çünki əhalinin artımı
birbaşa social vəziyyətlə bağlıdır.

Rauf Həsənov: Mənim xəbərim yox idi. Mət -
buat xəbərlərinə girib oxudum, gördüm ki, sağ
olun, elə ilk öncə Siz təbrik etmisiniz.

Prezident İlham Əliyev: Bəli, bəli.
Rauf Həsənov: Çox sağ olun, çox minnətdarıq.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva: Çox göyçək

uşaqdır.
Prezident İlham Əliyev: Bu, sizin birinci

uşağınızdır?

Rauf Həsənov: Bəli, ilk övladımızdır.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva: İlk

uşağınızdır?
Nigar Ocaqova: Bəli, ilk uşağımızdır.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva: Maşallah,

Allah qorusun.
Rauf Həsənov: Elə ilk olaraq Siz təbrik

etdiyinizə görə adını da Sizin adınızı qoyduq.
Nigar Ocaqova: Siz də xeyir-duasını verin.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva: Verirəm.

Xoşbəxt böyüsün, sağlam böyüsün.
Prezident İlham Əliyev: Bu hadisəni bütün

xalqımız bayram edir.
Rauf Həsənov: Bəli, bütün ölkəmiz bayram

edir. Biz də çox sevincliyik, çox sevinirik.
Nigar Ocaqova: Biz də şəhərimizin belə gözəl

tibb ocaqlarının olmasına sevinirik.
Perinatal Mərkəzin direktoru Sevinc xanıma,

körpənin sağlam şəkildə dünyaya gəlməsinə görə
Rübabə xanıma təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ
olsunlar.

Prezident İlham Əliyev: Bu mərkəz çoxdan
fəaliyyət göstərirdi. Təqribən 10 il bundan əvvəl
əsaslı şəkildə yenidən quruldu, təmir olundu və
indi ölkəmizin aparıcı tibb mərkəzlərindən biridir.
Son illərdə ölkəmizin hər bir yerində doğum evləri,
doğum şöbələri, xəstəxanalar tikilir. Yəni, indi
tibbi xidmət almaq üçün bütün şərait var.

Birinci xanım Mehriban Əliyeva: Götürmək
olar balacanı?

Rauf Həsənov və Nigar Ocaqova: Buyurun.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva: Maşallah.
Nigar Ocaqova: Maşallah gününüz olsun.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva: Allah

qorusun! Xoşbəxt, sağlam, analı-atalı böyüsün!
Rauf Həsənov: Çox sağ olun ki, gəldiniz.

Prezident İlham Əliyev: Bu, Həsənova
Mehriban Rauf qızının sertifikatıdır. Ölkəmizin 10
milyonuncu sakinidir. Bunu sizə təqdim edirəm.

Rauf Həsənov: Çox sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Bu həmin sertifikatın

başqa variantıdır. Sizə dövlət tərəfindən mənzil
hədiyyə olunur. Bu da mənzilin çıxarışıdır.

Rauf Həsənov: Çox sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Gözəl balanızın

hesabına vəsait də köçürülür.
Rauf Həsənov: Çox sağ olun. Allah Sizdən razı

olsun.
Prezident İlham Əliyev: Xeyirli işlərdə istifadə

edin. Bu da hədiyyələrdir.
Rauf Həsənov: Çox sağ olun. Sizə

minnətdaram.
Birinci xanım Mehriban Əliyeva: Çox sağ olun.

Təbrik edirik.
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Rəqabətli hərrac: 6 dövlət əmlakına 12 sifariş verildi

Mayın ilk hərracı: özəlləşməyə 85 dövlət əmlakı çıxarıldı

Daşınmaz əmlaka dair çıxarışlar yalnız elektron qaydada veriləcək

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
aprelin 9-u dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi
üzrə növ bəti hərrac keçirilib. Hərracda 6 dövlət
əmlakı üz rə 12 sifariş qəbul olunub. Özəlləşən döv -
lət əm lak ları Bakı, Gəncə, Şabranvə Lənkəranda
yerləşir. On lara kiçik dövlət müəssisələri və qeyri-
yaşayış sahəsi aiddir.

Kiçik dövlət müəssisələri arasında zavod və ic -
ti mai iaşə obyektləri var. Rəqabətli mühitdə
özəlləşən döv lət əmlakı Bakı şəhəri, Xəzər rayonu,
Mərdəkan qəsə bəsində yerləşir. Ümumi faydalı

sahəsi 405.3kv.m olan buobyekt 89.5 min manata
özəlləş dirildi. Elektron formada hərracda iştirak sta -
tu su qazanan vətəndaş isə Şabran şəhəri, M.Ə.Rə -
sulzadə küçəsindəki mehmanxananın sahibinə
çevrildi. Ümumi faydalı sahəsi 582.5kv.m olan bu
dövlət əmlakı torpaq sahəsi ilə birgə özəlləşdirildi. 

Yüksək iqtisadi potensialı olan “Lənkəran Me -
xa  niki Təmir Zavodu” Məhdud Məsuliyyətli Cə -
miy  yə ti də özəlləşdirilən dövlət əmlakları ara sın -
dadır. Lən kə ran  şəhəri, Heydər Əliyev Pros pek -
tindəki za vo dun ümumi faydalı sahəsi 3.9 min

kv.m-dir. 29.3 min kv.m-lik torpaq sahəsi ilə birgə
bu dövlət əmlakı 350 min manata özəlləşdirildi.

Rəqabətli mühitdə keçən hərrac Bakı Şəhəri,
Ya  sa mal rayonu, M.Müşfiq küçəsindəki qeyri-ya şa -
yış binası üçün də xarakterikdir. Bu dövlət əm la kı -
nın hər racında 6 vətəndaş iştirak etdi. Ümumi fay -
da lı sa hə si 84.1kv.m olan qeyri-yaşayış bina sı na il -
kin hər rac qiyməti 50 min manat təyin edilmişdir.
Rə qa bət nəticəsində dövlət əmlakının son hərrac
qiyməti 78 min manata yüksəldi. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən

növbəti hərrac 16 aprel tarixində keçi riləcək. Hər ra -
ca ümu milikdə 62 dövlət əmlakı çıxarılıb. Onlardan
19-u səhmdar cəmiyyəti, 18-i kiçik dövlət müəssisə
və obyekti, 12-si qeyri-yaşayış sahəsi, 13-ü isə nəq -
liy yat vasitəsidir. Təşkil olunan hərraclarda iştirak
et mək lə hər kəs əmlak sahibinə çevrilə bilər. Bu isti -
qa mət də bütün prosedurları əlavə vaxt itirmədən
on layn qaydada yerinə yetirmək mümkündür. Özəl -
ləş mə də iştirak etmək istəyən şəxslərkomitənin
rəsmi say tı (emdk.gov.az) və Özəlləşdirmə portalı-
na (privatization.az) daxil ola bilər. 

Vətəndaşlar sadə prosedurlardan keçməklə
dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsində rahatlıqla
iştirak edə bilər. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
tərəfindən keçirilən hərraclarda yaradılanimkanlar
ilə hər kəs onlayn formada seçdiyi əmlakın si fa riş -
çi sinə çevrilir. Müasir hərrac sistemi ilə sifarişçilər
və adi şəxslər olduğu məkandanprosesə elektron
for mada qoşula bilir.

Komitə tərəfindən dövlət əmlaklarının özəl ləş -
di rilməsi üzrə növbəti hərrac 7 may tarixində təşkil
olu nacaq. Budəfəki hərraca ümumilikdə 85 dövlət
əmlakı çıxarılıb. Onlardan  23-ü səhmdar cəmiyyəti,
26-sı kiçik dövlət müəssisə və obyekti, 16-sı qeyri-
ya şayış sahəsi, 15-i nəqliyyat vasitəsi, 5-i isə ya rım -

çıq tikilidir. 
Dövlətə məxsus səhm paketlərihərraca çıxarılan

səhm dar cəmiyyətləri kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, tə -
mir-tikinti və digər sahələrə aiddir. Ağcabədi, Ucar,
Tovuz və digər bölgələrdə yerləşən dövlət əmlak la -
rı nın özəlləşdiriləcək səhm paketləri ümumi səhm -
lə rin 30%-45%-ni təşkil edir.

Kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin ümumi
fay dalı sahəsi 12.2 kv.m ilə 11.2 min kv.m ara sın da -
dır. Bu dövlət əmlakları paytaxtla yanaşı, Neftçala,
Qazax, İmişli, Zaqatala kimi şəhər və rayonlarda
yerləşir. Müəssisələr fəaliyyət istiqamətlərinə görə
də müxtəlifdir. Belə ki, onlar arasında ticarət obyek -
ti, yardımçı təsərrüfat, anbar, əmlak kompleksi və

digər dövlət əmlakları var.Paytaxtın Sabunçu ra yo -
nu, Kürdəxanı qəsəbəsi, Hüsü Hacıyev küçəsindəki
qey ri-yaşayış binasının ümumi faydalı sahəsi
87.4kv.m-dir. İlkin hərrac qiyməti 11 min 250 ma -
nat olan bu obyekt müxtəlif xidmət sahələri üzrə in -
ves tora gəlir qazandıra bilər. Hərraca çıxarılan qey -
ri-yaşayış sahələrindən isə 7-si paytaxtda, 4-ü Sum -
qayıtda, 2-si Gəncədə, di gər ləri isə Bərdə, Daşkəsən
və Ağdaşda yerləşir. Bu döv lət əmlaklarının ümumi
faydalı sahəsi 5.8 kv.m ilə 52.7 kv.marasındadır.
Qeyri-yaşayış sahə lə rin dən biri Bakı şəhəri, Nəri -
ma nov rayonu, Ağa Ne mə tulla küçəsindədir. Ob -
yek tin ümumi faydalı sahəsi 47.9kv.m-dir.

Nəqliyyat vasitələrinin hərracında iştirak etmək

istəyən şəxslər buraxılış tarixi 1986-2008 olan Fiat,
Uaz, Qaz və digər markalardan olan avtomobillər
üzrə seçim edə bilər. Bu kateqoriyadan olan dövlət
əmlaklarının ilkin hərrac qiyməti 2 min manat ilə 7
min manat arasındadır.

Hər kəs komitənin rəsmi saytı (emdk.gov.az) və
Özəlləşdirmə portalı (privatization.az) vasitəsilə
hərraca çıxarılandövlət əmlakları barədə ətraflı
məlumat əldə edə bilər. Eyni zamanda, onlayn
formada sifariş verməklə hərracda iştirak statusu
qazanmaq da mümkündür. Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi investorları, sahibkarları, iş
adamlarını və əmlak sahibi olmaq istəyən hər kəsi
hərraclarda fəal iştiraka dəvət edir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri
haq qında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
də yişikliklər edilməsi barədə” Qanununun tətbiqi
haq qında imzaladığı Fərmana əsasən daşınmaz əm -
laka dair çıxarışlaryalnız elektron qaydada veriləcək.
Bununla da kağız çıxarış dövrünə son qoyulur. 

Aprelin 18-dən etibarən əmlakını rəsmi qey diy -
ya ta almaq istəyən şəxs müvafiq olaraq müraciət et -
dikdə komitənin ərazi reyestr ofislərində çıxarışlar
1,3,7,10 iş günündə yalnız elektron qaydada ha zır -
lanacaq. Elektron çıxarışlar isə Elektron Hökumət
por talına yerləşdiriləcək. Hüquq sahibinin çıxarışı
hə min portal vasitəsilə real vaxt rejimində əldə et mə -
si imkanı yaradılacaq. Daha sonra həmin çıxarış və -
tən daşın “Elektron hökumət” portalındakı şəxsi ka -

bi netinə yerləşdiriləcək. Şəxsi kabineti olmadıqda
isə bazada saxlanılan çıxarış sonradan şəxsi kabinet
ya radıldıqdan sonra avtomatik olaraq hesaba transfer
olu nacaq. 

Qanuna edilmiş dəyişikliyin də əsas məqsədi ilk
növbədə daşınmaz əmlakın qeydiyyatı prosesində
vətəndaş-məmur ünsiyyətini minimuma endirmək,
əmlakların qeydiyyatını daha da sadələşdirməklə bu
sahədə operativlik və opitmallığı artırmaqdır.

Qeyd edilməlidir ki, mülkiyyət sənədi haqqında
məlumatlar şəxsin telefon nömrəsinə, poçt ünvanına
göndərilir. Elektron qaydada göndərilən bildirişlərdə
çı xarışın reyestr və qeydiyyat nömrəsi, elektron çı xa -
rı şın yoxlanılması ilə bağlı keçid linki göstərilir. Və -
tən daşkomitənin “Elektron çıxarışını yoxla” xid mə -
tinə daxil olaraq çıxarışın qeydiyyat və reyestr nöm -

rə lə rini qeyd etməklə sənədin düzgünlüyünü yoxla-
maq imkanına malikdir.Bunun üçün isə isti fa də çi lər -
dən heç bir ödəniş tələb olunmur.

Elektron çıxarış sistemi ilə kağız çıxarışın iti ril -
mə si, yararsız hala düşməsi ilə bağlı risklər aradan
qal xır. Kağız çıxarışın başqa insanlar tərəfindən sax -
talaşdırılması və qanunsuz istifadə edilməsi halı tam
istisna edilir.

Elektron çıxarışın tətbiqi təkrar qeydiyyatın tam
olaraq avtomatlaşdırılması imkanlarını geniş -
ləndirir. Belə ki,elektron çıxarışı olan vətəndaşların,
bələ diy yə lərin, torpaq mülkiyyətçilərinin alqı-satqı
əmə liy ya tı zamanı heç bir kağız sənəd təqdim
etməsinə eh tiyac qalmır. Alqı-satqı əməliyyatından
sonra əmlaka dair çıxarış yeni sahibin Elektron
Hökumət por ta lın dakı şəxsi kabinetinə yerləşdirilir.

Nəticədə çıxarış almaq üçün vətəndaşların əlavə
olaraq qeydiyyat orqanlarına müraciət etmək
zərurəti aradan qaldırılır.

Çıxarışların elektron müstəviyə keçməsi ayrı-
ayrı dövlət qurumları tərəfindən verilən aidiyyəti
sor ğuların cavablandırılması, əhalinin əmlakları üzə -
rində iqtisadi əməliyyatların aparılması işini daha da
yüngülləşdirir və optimallaşdırır. Elektron çıxarışın
tətbiqi vətəndaşların qeydiyyata olan marağını
artırmaqla ölkədə leqal əmlakların sayını artırır.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi daşınmaz
əm lakın qeydiyyatının tam olaraq elektron müs tə vi -
yə keçidinin təmin edilməsi istiqamətində işlərini sü -
rət ləndirəcək.Müasir yanaşmalardan, innovativ üsul -
lar dan istifadə etməklə daşınmaz əmlakın daha rahat
yolla qeydiyyata alınması işi davam etdiriləcək.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 2019-cu il fevralın 19-da imzaladığı “Bəzi
çox mənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin
sa dələşdirilməsi haqqında” fərmanının icrası ilə bağ -
lı vətəndaşların yaşadıqları ünvanda səyyar xidmət
gös tərilir, əmlaklarına dair çıxarışlar verilir, o cüm -
lədən ilkin sənədlər toplanır. 

Məqsəd vətəndaş məmnunluğunun təmin edil mə si,
mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, vətəndaş-mə mur
ünsiyyətinin azaldılması, o cümlədən vaxt itir mədən
rahatlıqla əmlakların rəsmi qeydiyyata alın masıdır.
Həmçinin qeydiyyat prosedurlarının sa də ləş di rilməsi,
sosiallıq prinsipinin təmin edilməsi, insan ami linin

gücləndirilməsi də əsas vəzi fə lər dən dir. Və təndaş
məmnunluğunu daima ön planda tutanƏmlak Mə -
sələləri Dövlət Komitəsi aprelin 12-də Bakıda isti smara
icazə verilən bina sakinlərinə səyyar xid mət göstərib.
“Əmlakını qeydiyyata al və mül kiy yə ti nə sahib ol”
kampaniyası çərçivəsində60-a yaxın və təndaşa birbaşa
olaraq yaşadıqları yerdə əm lak la rı na dair çıxarışlar
təqdim olunub. Qeyd edilməlidir ki, çıxarış
verilməzdən əvvəl ilkin sənədlər də yaşadıqları ünvan-
larda toplanılıb. Bu nunla paralel olaraq mobil ofislər
vasitəsilə istismara icazə verilən daha 5 binada da
səyyar qaydada ilkin sənədlərin toplanması işi aparılır.
Eyni zamanda belə bina sakinləri üçün daşınmaz

əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı maarif lən dir mə tədbiri də
keçirilir. Belə binalarda izahedici elanlar yerləşdirilir,
vətəndaşlarla məlumat xarakterli işlər aparılır. 

Maarifləndirmə çərçivəsində vətandaşlara bildi -
ri lib ki, artıq mənzil sahibləri çıxarışlarını kağız for-
masında deyil, elektron qaydada əldə edə biləcək.
Həmin mülkiyyət sənədi şəxsin Elektron hökumət
portalına yerləşdiriləcək. Çıxarışlar barədə bütün
mə lumatlar şəxsin telefon nömrəsinə və elektron
poçt ünvanına göndəriləcək. Elektron qaydada gön -
də rilən informasiyada çıxarışın reyestr, qeydiyyat
nöm rələri, elektron çıxarışın yoxlanılması ilə bağlı
keçid linki göstərilib. Vətəndaşlara çıxarışların əldə

edilməsi üçün tələb olunan xidmət haqqı və dövlət
rüsumu barədə mə lumat verilib. Həmçinin bildirilib
ki, Əmlakın qey diyyatı kalkulyatoruna daxil olmaqla
onlar əv vəl cə dən onlayn qaydada çıxarış üçün tələb
olunan məb ləği öyrənirlər. 

Qeyd edilməlidir ki, adıçəkilən Fərmanın icra
mər hələsində vətəndaşlar həm mobil ofislərə, həm
də öz istəklərinə uyğun olan müvafiq quruma mü ra -
ci ət etməklə mənzillərini operativ qaydada qey diy -
ya ta aldıra və sənədlərini əldə edə bilərlər. Proses da -
vamlı olaraq həyata keçiriləcək.

Ölkədə leqal daşınmaz əmlakların sayını artıran və
vətəndaşların daha rahat formada mülkiyyət
hüquqlarını rəsmiləşdirən “Əmlakını qeydiyyata al və
mülkiyyətinə sahib ol” kampaniyası davam edir.
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin keçirdiyi səyyar
aksiya ilə daşınmaz əmlaklarını qeydiyyata almaq
istəyən sakinlərin ərazi idarəsinə getmək ehtiyacı
aradan qalxır. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
“Əm la kı nı qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol”
kam pa ni ya sı aprelin 15-dən 19-dək Şamaxıda vətən -
daşlara xid mət göstərir.Kampaniyanın keçirilməsində
məq səd vətəndaş məmnunluğunun təmin edilməsi,
xid mə tin vətəndaşın yanında olması, qeydiyyat pro se -
dur larına olan əlçatanlığın artırılması, qeydiyyatda
ope rativliyinyüksəldilməsidir. Yeni formatda təşkil

olu nan kampaniya Şamaxının müxtəlif qə sə bə lə rin də
keçiriləcək. Mobil qeydiyyat ofisləri aprelin 15-də
Şəhriyar qəsəbəsində,16-da Mədrəsədə, 17-də Ən -
gəxaranda, 18-də Məlhəmdə, 19-da isə Nağa ra xa na
qəsəbəsində olacaq. Kampaniyanın fərqli mə kan lar da
xidmət göstərməsinin əsas məqsədi bu qə sə bə lə rə
yaxın ərazilərdə yaşayan sakinlərin də xid mət dən
rahatlıqla yararlanmasının təmin edilməsidir. Kam -
paniya zamanı:

• Daşınmaz əmlakların qeydiyyatlı üçün ilkin sə -
nəd lər toplanır

• Fərdi yaşayış evləri qeydiyyata alınır
• Torpaq sahələrinin qeydiyyatı həyata keçirilir 
• Həyətyanı torpaq sahələrinin qeydiyyatı aparılır
• Daşınmaz əmlakla bağlı müxtəlif arayışların

verilməsi xidməti göstərilir
• Daşınmaz əmlaka dair plan-sxemin, texniki

pasportların tərtibi ilə bağlı sənədlərin qəbulu həyata
keçirilir

Kampaniya çərçivəsində hüquqi maarifləndirici
ak siya da təşkil edildi. Müraciət edən hər bir və tən -
da şa qeydiyyat prosedurları qanunvericiliyə uyğun
olaraq izah olundu.

Kampaniya zamanı çıxarışların yalnız elektron
for mada verilməsi ilə bağlı bütün sakinlər mə lu mat -
lan dı rıldı. Bildirildi ki, Azərbaycan Respublikasının
Pre zi denti cənab İlham Əliyevinmüvafiq Fərmanına
uy ğun olaraq artıq ölkə üzrə daşınmaz əmlakların
rəs mi qeydiyyata alınması barədə çıxarışların yalnız
elek tron formada verilməsi təmin olunacaq. Mül kiy -

yət sənədi şəxsin Elektron hökumət portalına yer ləş -
diriləcək. Çıxarışlar barədə bütün məlumatlar şəxsin
telefon nömrəsinə və elektron poçt ünvanına gön də -
ri lə cək. Elektron qaydada göndərilən informasiyada
çıxa rışın reyestr, qeydiyyat nömrələri, elektron çıxa -
rı şın yoxlanılması ilə bağlı keçid linki göstərilib.   

Elektron çıxarışın tətbiqi ilə artıq çıxarışların it -
mə si və ya yararsız hala düşməsi kimi problemlər ge -
ri də qaldı. Daşınmaz əmlaka sahib olan hər kəs mül -
kiy yət hüququnu təsdiq edən sənəddən yerindəcə
isti fa də edə bilər.

Fərdi yaşayış evləri, bağ evləri, torpaq sahələri və
digər daşınmaz əmlaklarla bağlı xidmətdən yarar lan -
maq üçün vətəndaşların ünvana gətirilən səyyar
avtobusa yaxınlaşması kifayət edir.

Ölkə başçısının tapşırıqlarına əsasən istismara icazə verilən bina sakinlərinə mənzillərinə dair çıxarışlar ünvanlarında verilib

“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol” kampaniyası yeni formatda Şamaxıda: 
həftə ərzində rayonun 4 qəsəbəsində mobil qeydiyyat xidmətləri göstəriləcək

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

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

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi sa -
həsi (kv.m)

Özəlləşdirilən tor paq
sahəsi (kv.m)

Hərraca çıxarılan  ilkin
satış qiyməti (manat)

Hərracda yekun satış
qiyməti (manat)

Sərəncamın
№-si və tarixi

1 Qeyri-yaşayış
binası

Bakı şəhəri, Yasamal rayonu,
M.Müşfiq küçəsi, 501-ci məhəllə İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1 mərtəbəli ayrı tikili 84,1 111,8 50000 78000 №59

10.03.2017

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Nizami rayonu,
Ə.Vəliyev küçəsi, 3

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

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 176,7 x 30000 30000 №180

06.07.2018

14 may 2019cu il tarixdə saat 10:00-da Hacıqabul şəhəri üzrə  ləğv edilmiş “Azərxalça” Elmi Yaradıcılıq İstehsalat Birliyinin təkrar hərraca çıxarılacaq əmlakının siyahısı

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m) İşçilərin sayı İlkin satış (start) qiyməti

(manat)
Sərəncamın

№-si və tarixi
Bilet
№-si

1 "Aydınlıq" şadlıq evi Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan
qəsəbəsi, Yesenin küçəsi, 247

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 405,3 x 1 89500 89500 №125

30.09.2016

2 "Dəvəçi" Mehmanxanası Şabran şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küşəsi, 26 Şabran Rayon İcra Hakimiyyəti, Şabran
rayon "Yaşıllıq və Təmizlik" İdarəsi 582,5 1583,5 x 100000 100000 №21

01.02.2019

3 145 saylı bufet Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Şəddadilər
küçəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 299,2 786,0 1 37000 37000 №234

14.09.2018

4 "Lənkəran Mexaniki Təmir Zavodu"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Lənkəran şəhəri, Heydər Əliyev prospek-
ti, 323

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 3954,1 29359,9 1 350000 350000 №263

12.10.2018

№ Əmlakın adı Ünvanı Tabeolduğutəşkilatınadı Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) Torpaq sahəsi* (kv.m) Hərracaçıxarılanilkin (satış) qiyməti (manat) 10% beh (manat) 

1 Hacıqabul sahəsinin 
əmlak kompleksi Hacıqabul şəhəri, İ.Qayıbov küçəsi 1. “Azərxalça” Elmi Yaradıcılıq İstehsalat

Birliyi (ləğv prosesindədir) 935,6 1 836,0 50 000 5 000

*Torpaq sahəsi qiymətləndirilən əmlakın tərkibinə daxil
deyildir.

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.Ləğvetmə Komissiyası tərəfindən müəyyən edilmiş hesaba
behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd

(10% məbləğində beh Kapital Bank ASC-nin Mərkəz filia-
lındakı AZ32AIIB45019049440048941102 nömrəli tranzit
hesablaşma hesabına ödənilməlidir)

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

Hacıqabul şəhəri üzrə:
ünvan: Hacıqabul şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 15, əlaqə

telefonu: (kod 02120) 4-41-07
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14 may 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

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

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla) 
1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Nissan Maxima 2006 7000 700
2. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Nissan Maxima 2006 7000 700
3. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı UAZ-3741 2007 3500 350
4. “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Həkim-Sanitar Xidməti Rexton RX270 2005 12600 1260
5. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti İqtisadiyyat Komitəsi QAZ-31029 1994 400 40
6. Xızı rayon İcra Hakimiyyəti Nissan Maxima 2005 3000 300
7. Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti Mercedes Benz E240 2004 6000 600

Qeyd:  1-2-ci sətirdə  Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin İşlər İdarəsinin balansında olan  nəqliyyat  nəqliyyat
vasitələri  2-ci dəfə  təkrar hərraca çıxarılır.

3-cü sətirdə Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi
Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan
Avtomobil Təsərrüfatının balansında olan  nəqliyyat vasitəsi 2-
ci dəfə  təkrar hərraca çıxarılır.

4-cü sətirdə  “Azərbaycan Dəmir Yolları” qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin Həkim-Sanitar Xidmətinin balansında olan

nəqliyyat vasitəsi 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.
5-ci sətirdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti İqtisadiyyat

Komitəsinin balansında olan  nəqliyyat vasitəsinin 27 noyabr
2018-ci il tarixində keçirilmiş hərracın nəticəsi ləğv olunduğu
üçün  50% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.

6-cı sətirdə  Xızı rayon İcra Hakimiyyətinin balansında olan
nəqliyyat vasitəsinin 26 fevral 2019-cu il tarixində keçirilmiş
hərracın nəticəsi ləğv olunduğu üçün  50% endirimlə təkrar
hərraca çıxarılır.

Qeyd: Sifarişlər Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri,
Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) və yaxud
e–emdk.gov .az elektron portalı vasitəsilə  hərracın keçirilməsinə
ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır: Nəqliyyat
vasitələri barədə ətraflı məlumatı privatization.az portalından
almaq olar. Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər
istisna olaraq) hərracın keçirilməsinə ən azı 3 bank günü
qalanadək 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

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

“Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi və
idarə edilməsinin səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı bəzi
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19
iyul 2016-cı il tarixli 1003 nömrəli Fərmanının 4.2-ci bəndinin
icrasını təmin etmək məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikasında
dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”na və
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 iyul 2001-ci il tarixli
533 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İnvestisiya
müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq
Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
“Varvara Balıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra
“səhmdar cəmiyyəti”) səhmlərinin 100 (bir yüz) %-nin satışı
üzrə investisiya müsabiqəsi elan edir. 

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

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

1. Səhmdarcəmiyyətihaqqındaməlumat
(01 aprel2019-cuiltarixinə) 2. İddiaçılarqarşısındaqoyulanşərtvətələblər

2.1. Müəssisəninfəaliyyətininbərpası və genişləndirilməsi
üzrə aşağıdakı məsələlərin həllini özündə əks etdirən və
investisiya qoyuluşunun istiqamətləri, məbləği və müddətləri
göstərilməklə ümumi həcmi 5 000 000 (beş milyon) manatdan
az olmayan İnvestisiya Proqramının təqdim edilməsi:

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

2.1.2. balıqların yetişdirilməsi və onların artım
tempinin yüksəldilməsi sahəsində müasir texnoloji həllərin
tətbiqinə dair təkliflər;

2.1.3. istehsal olunan məhsulların çeşidi və/və ya
növünün artırılmasına dair təkliflər;

2.1.4. infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılmasına dair
təkliflər;

2.1.5. yeni iş yerlərinin yaradılmasına dair təkliflər(150-dən
az olmayaraq);

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

2.2. Dövlət büdcəsinə ödəniləcək pul vəsaitinə dair təklifin
verilməsi 1 250 000 (bir milyon iki yüz əlli min) manatdan və ya
ödəniş gününə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının
rəsmi valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq ABŞ dolları ilə
ekvivalentindən az olmamaq şərti ilə).

3. İddiaçılar tərəfindən təqdim olunmalı sənədlər
3.1. Müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə (açıq zərfdə təqdim

edilir).
3.2. İddiaçının ciddiliyini təsdiq edən, qalib gələcəyi təqdirdə

onun tərəfindən müsabiqənin şərt və tələblərinin icra
olunacağına təminat verən 400 000 (dörd yüz min) manat
məbləğində vəsaitin beh olaraq Azərbaycan Respublikası Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankındakı AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944
nömrəli (kod: 501004; müxbir hesab: AZ74 NABZ 0145 1700
0000 0000 1944; VÖEN: 9900071001; SWIFT bik: NAB-
ZAZ2C) depozit manat hesabına köçürülməsini təsdiq edən
qəbz və ya həmin məbləğdə zəmanət məktubu (bank
qarantiyasının forması satıcı tərəfindən müəyyən edilir). Qalib
gəlmiş iddiaçının ödədiyi məbləğ 2.2-ci bənddə göstərilən şərtin
yerinə yetirilməsi zamanı nəzərə alınacaq, qalib gəlməyən
iddiaçıların ödədiyi məbləğlər isə geri qaytarılacaqdır.

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

- nizamnaməninnotarial qaydada təsdiqlənmiş surəti;
- iddiaçının hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməsini təsdiq

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

təsdiqlənmiş surəti;
- müəssisəninfəaliyyətiniəksetdirənməlumattoplusu;
- Azərbaycan Respublikasının ərazisində mövcud fəaliyyəti

haqqında məlumat (xaricihüquqişəxslərüçün);
- təqdimedilənsənədlərinsiyahısı.
İddiaçı fiziki şəxs olduqda açıq zərfdə aşağıdakı sənədlər

təqdim edilir:
- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin müvafiq qaydada təsdiq

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

haqqında məlumat (xarici fiziki şəxslər üçün);
- təqdimedilənsənədlərinsiyahısı.
Aşağıdakı sənədləriddiaçılar (hüquqivəfizikişəxslər)

tərəfindənikinciayrıcamöhürlənmişzərfdətəqdimedilir:
- İnvestisiyaProqramı;
- dövlətbüdcəsinəödəniləcəkpulvəsaitinədairtəklif.
Xarici dildə hazırlanmış sənədlər həmin sənədlərin

Azərbaycan dilinə çevrilmiş və iddiaçı tərəfindən təsdiq edilmiş
mətnləri ilə birgə təqdim edilməlidirlər. Mətnlər arasında
uyğunsuzluq aşkar edildikdə üstünlük Azərbaycan dilində tərtib
edilmiş mətnə veriləcəkdir.

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

olunduğu tarixdən 30 (otuz) gün müddətində səhmdar cəmiy -
yətinin səhmlərinin alqı-satqı müqaviləsinin imzalanmasını;

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

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

- 60 (altmış) təqvim günü müddətində təklif etdiyi pul
vəsaitinin dövlət büdcəsinə köçürülməsini;

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

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

- müqavilə ilə müəyyən edilmiş digər şərt və öhdəliklərin
yerinə yetirilməsini, habelə investisiya qoyuluşunun İnvestisiya
Proqramında göstərilmiş istiqamət, məbləğ və mərhələlərə
uyğun həcmdə həyata keçirilməsini.

4.2. İddiaçılar səhmdar cəmiyyətinin Özəlləşdirmə planı
(Emissiya prospekti) ilə tanış olmaq və investisiya müsabiqəsi
haqqında əlavə məlumat əldə etmək üçün 15may 2019-cu il
tarixinədək iş günləri saat 1000-dan 1730-dək aşağıdakı ünvana
müraciət edə bilərlər: Bakı şəhəri, Y.Səfərov küçəsi, 50, Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi, otaq 810, tel.: 490 24 08 (əlavə 191).

4.3. İddiaçıların ərizə və təkliflərinin qəbulu 15may 2019-cu
il tarixinədək iş günləri saat 1000-dan 1730-dək bu ünvanda
aparılacaqdır: Bakı şəhəri, Y.Səfərov küçəsi, 50, Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi, otaq 810. 

4.4. Müsabiqə Komissiyası tərəfindən müsabiqə təkliflərinin
qiymətləndirilməsi Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin inzi-
bati binasında 17may 2019-cu il, saat1500-dan başlayaraq
həyata keçiriləcəkdir.

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

09 aprel 2019-cu il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış dövlət nəfinə müsadirə edilmiş əmlakların siyahısı

“VARVARA BALIQ” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN SƏHMLƏRİNİN SATIŞI ÜZRƏ İNVESTİSİYA MÜSABİQƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASIƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏTKOMİTƏSİNİN ELANI

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

1 "Nokia" markalı mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 10 10 1

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

Xətai rayonu

1 Noutbuk Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 3 210 21

Binəqədi rayonu

1 "Scania" markalı avtomaşın Binəqədi rayonu, Sulutəpə qəsəbəsində yerləşən "Serkar terminal"  MMC-nin dayanacağı ədəd 1 23500 2350

manatla

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

1 "Mersedes-Benz 230 " markalı avtomobil Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 1250 1250
Nizami rayonu

1 "Nokia E 1205" markalı  mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 15 15
Gəncə şəhəri

1 Mis naqillər Gəncə şəhəri,Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin  etdiyi saxlanc yeri kq 16 48 48
Nəsimi rayonu

1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 6 595 595
2 Noutbuk Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 250 250

Hüquqiünvanı:

Səhmdarcəmiyyətininəsas
fəaliyyətnövü:

Nizamnamə kapitalı:

Buraxılmış səhmlərin sayı:

Buraxılmış səhmlərin növü:

Bir səhmin nominal dəyəri:

İnvestisiya müsabiqəsində
satışa çıxarılansəhmlərinsayı:

İnvestisiya müsabiqəsində
satışa çıxarılan səhmlərin

ümumi nominal dəyəri:

Əhatə etdiyi sahə və torpaq
sahəsi üzərində yerləşən

tikililərin xarakteristikası:

Azərbaycan Respublikası,
Yevlax rayonu, Varvara kəndi

Balıqartırma və
balıqyetişdirmə

3 018 000 (üç milyon on
səkkiz min) manat

1 509 000 (bir milyon beş yüz
doqquz min) ədəd

sənədsizadlı

2 (iki) manat

1 509 000 (bir milyon beş yüz
doqquz min) ədəd

3 018 000 (üç milyon on
səkkiz min) manat

səhmdar cəmiyyətinin
Özəlləşdirmə planında
(Emissiya prospektində)

Səhmdar cəmiyyətinin digər
müəssisələrdə iştirak payı:

Qeyri-maddi aktivlər:

İstismara verildiyi il:

Səhmdar cəmiyyətinin 
ekoloji vəziyyəti:

İşçilərinsayı:

Səhmdar cəmiyyətinin
öhdəlikləri cəmi:

ocümlədən,

- əmək haqqı və ona bərabər
tutulan borclar: 

- sair borclar:

Debitor borcları:

göstərilmişdir

yoxdur

yoxdur

1956

qənaətbəxş

18 nəfər

3 898 (üç min səkkiz yüz
doxsan səkkiz) manat 

3 737 (üç min yeddi yüz otuz
yeddi) manat 

161 (bir yüz altmış bir) manat 

yoxdur
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ  DÖVLƏT KOMİTƏSİ  AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR

2019-cu il may ayının 14- də keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi Milli Məkan Məlumatları İnformasiya Sisteminin
formalaşdırılması və bu sistemin Elektron Hökumət İnformasiya
Sisteminə inteqrasiyası ilə bağlı məsləhətçi xidmətlərinin cəlb
edilməsi üzrə açıq tender elan edir.

Tenderdə informasiya sisteminin formalaşdırılması və
inteqrasiyası xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində ixtisaslaşan
peşəkar rezident və qeyri-rezident hüquqi şəxs, yaxud yeni
hüquqi şəxs yaratmadan hüquqi şəxslər birliyi (konsorsium da
daxil olmaqla) iştirak edə bilərlər.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 1700 (bir min yeddi yüz)
manat və ya 1000 (bir min) ABŞ dolları məbləğində iştirak
haqqını aşağıda göstərilən müvafiq bank hesabına köçürdükdən
və bunu təsdiq edən sənədi təqdim etdikdən sonra həm
Azərbaycan, həm də ingilis dillərində tərtib olunmuş Tenderin
Əsas Şərtlər Toplusunu Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Yusif Səfərov
küçəsi, 50 (Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, otaq  № 806,
tel.: +99412 4902408 (daxili: 242); faks: +99412 4903359), e-
mail: ekhanalibayli@emdk.gov.az) ünvanından ala bilərlər:

AZN hesabı
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

USD hesabı
Alan: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
Ünvan: Bakı şəhəri, Yusif Səfərov küçəsi 50
VÖEN: 2000015631
Dollar hesabı: AZ02AİİB32150018403700201107
Büdcə səviyyəsinin kodu - 7
Büdcə təsnifatının kodu -142340
“Kapital Bank” ASC-nin Xətai filialı
VÖEN: 9900003611
Bank kodu: 200071
Hesab: AZ56NABZ01350200000000001840

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri

təqdim etməlidirlər: 
1. Tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət.
2. Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi.
3. Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30

(otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır).
4. Tender təklifi dəyərinin 1 (bir) %-i 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 maliyyə vəziyyəti haqqında bank
tərəfindən verilmiş arayış.     

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

8. Tender təklifini və satınalma müqaviləsini imzalamaq
səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd.

9. İddiaçının analoji işlər üzrə iş təcrübəsini təsdiq edən
sənədlər.

10. Digər sənədlər (tenderin Əsas Şərtlər Toplusunda
göstərilən bütün digər sənədlər).

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

İddiaçılar tender təkliflərini qapalı, möhürlənmiş və
imzalanmış ikiqat zərflərdə iki nüsxədə (üzərində “Əsli” və
“Surəti” yazılmış) təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təkliflərinin
“Əsli” və “Surəti” arasında fərqlər olduqda üstünlük üzərində
“Əsli” sözü yazılmış nüsxəyə veriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasından olan iddiaçıların tenderə
təqdim edəcəkləri bütün sənədlər Azərbaycan Respublikasının
dövlət dilində tərtib olunmalıdır. 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 müqaviləsi imzalandığı
tarixdən etibarən    15  (on beş) ay müddətində icra olunmalıdır. 

Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

- iddiaçının bu sahədəki iş təcrübəsi;
- iddiaçının görüləcək işlərin təşkilinə dair təklifləri;
- görüləcək işlərin dəyəri.
İddiaçılar öz təkliflərini Əsas Şərtlər Toplusunda göstərilən

müddəalara uyğun olaraq hazırlamalı, tenderdə iştirak etmək
üçün sənədləri (tender təklifi və təklifin bank təminatı istisna
olmaqla) 17 may 2019-cu il tarixinə qədər (saat 17.00-dək),
tender təklifini və təklifin bank təminatını isə qapalı,
möhürlənmiş, imzalanmış ikiqat zərflərdə 27 may 2019-cu il
tarixinə qədər (saat 17.00-dək) Bakı şəhəri, Yusif Səfərov küçəsi,
50 (otaq № 812, əlaqələndirici şəxs – İxtiyar Rəhmanova)
ünvanına təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan
geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların tender təklifləri 29 may 2019-cu il tarixində
(saat 15.00-da) Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Yusif Səfərov küçəsi,
50 (otaq  № 310)  ünvanında açılacaqdır.

Zərflər iddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələrinin
iştirakı ilə onların təqdimolunma ardıcıllığı üzrə açılacaq və
təkliflər elan ediləcəkdir.       

Tender Komissiyası

Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab
edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş  hüquqi və
fiziki  şəxslər iştirak edə bilərlər.

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

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

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

-müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifariş;
-müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən
ödəmə sənədinin surəti;

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

-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş

qaydada təsdiq edilmiş surətləri;        
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Pul hərracı 2019-cu ilin may ayının  14 -də saat 09:30-da

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

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

SIĞORTAÇININ (TƏKRAR SIĞORTAÇININ) və HÜQUQİ ŞƏXS SIĞORTA BROKERİNİN MÜHASİBAT BALANSI (rüblük və illik)

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 Anar №247 26.05.1997 Şirvan şəhəri, Salyan şosesi, M.Talıboğlu küçəsi 605138,80 302569 2,00 90908 30,05 181816,00 90908,00 9090,80

2 Bərdə Kəndkimya №533   06.04.1998 Bərdə şəhəri, Sənaye küçəsi, 5 191592,20 95796 2,00 28764 30,03 57528,00 28764,00 2876,40

3 Beyləqan Buzxana №100  15.04.2011 Beyləqan rayonu, Qəhrəmanlı qəsəbəsi 87536,00 87536 1,00 39393 45,00 39393,00 19696,50 1969,65

4 Daşkəsən Aqrotexservis №383 02.03.1998 Daşkəsən rayonu, Quşçu körpüsü kəndi 195246,20 97623 2,00 29293 30,01 58586,00 29293,00 2929,30

5 Əli Bayramlı Aqrotəmir №79 30.03.2006 Şirvan şəhəri, Cənub sənaye qovşağı, 10 217550,00 108775 2,00 32654 30,02 65308,00 32654,00 3265,40

6 Əli Bayramlı Kəndnəqliyyat №301 27.05.1999 Şirvan şəhəri, Cənub-Sənaye qovşağı 222765,40 111382 2,00 34382 30,87 68764,00 34382,00 3438,20

7 Kürdəmir Aqrotexservis №915  27.10.1997 Kürdəmir şəhəri,Vaqif küçəsi,5 333008,00 166504 2,00 49952 30,00 99904,00 49952,00 4995,20

8 Lənkəran Taxıl №122  10.04.1997 Lənkəran rayonu, Liman şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 137 173936,80 869690 0,20 260435 29,95 52087,00 26043,50 2604,35

9 Nəvahi №235 19.05.1997 Hacıqabul rayonu,Nəvahi kəndi 279617,60 139809 2,00 41992 30,03 83984,00 41992,00 4199,20

10 Salyan Kəndkimya №1186  15.12.1997 Salyan rayonu, Dayıkənd kəndi 539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

11 Tərtər Nəqliyyat № 139  23.08.2000 Tərtər şəhəri, Sahil küçəsi, 27 122997,80 61498 2,00 18474 30,04 36948,00 18474,00 1847,40

12 Ucar Tikinti Avtonəqliyyat №126 27.04.2012 Ucar şəhəri, Dədə Qorqud yaşayış sahəsi 128546,00 64273 2,00 28851 44,89 57702,00 28851,00 2885,10

13 Xəzər Avtonəqliyyat №972    29.06.1998 Lənkəran rayonu,  Liman şəhəri, H.Aslanov küçəsi, 44 559272,00 279636 2,00 83915 30,01 167830,00 83915,00 8391,50

14 Xudat Kəndnəqliyyat №846 01.06.1998 Xaçmaz rayonu,  Xudat şəhəri, K.Məhərrəmov küçəsi, 2 152457,00 76228 2,00 22871 30,00 45742,00 22871,00 2287,10

15 Zaqatala Fındıq №25 06.01.1998 Zaqatala şəhəri,Azərbaycan prospekti, 37 838868,80 419434 2,00 125992 30,04 251984,00 125992,00 12599,20

Sığortaçının (təkrarsığortaçının ) və ya sığorta brokerinin adı: Azərbaycan İnşurans  Brokinq MMC
Hesabat dövrü 2018-ci il IV rüb

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə Hesabat dövrü-
nün sonuna

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Torpaq, tikili və avadanlıqlar 1419,96 1136,96

Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması 0,00 0,00

Qeyri-maddi aktivlər 7673,28 6906,28

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 9093,24 8043,24

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

Debitor borcları: 13590,95 6700,04

büdcə üzrə 13590,95 6700,04

Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri: 16720,67 28169,25

kassa 359,21 756,73

hesablaşma hesabı 5138,44 1912,52

valyuta hesabı 11223,02 25500,00

Cəmi qısamüddətli aktivlər 30311,62 34869,29

CƏMİ AKTİVLƏR 39404,86 42912,53

K A P İ TA L  VƏ    Ö H D Ə L İ K L Ə R İlin əvvəlinə Hesabat dövrü-
nün sonuna

I . KAPİTAL
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 4000,00 4000,00

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 35333,16 38912,53
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) -9426,79 4070,08

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər) 44759,95 34842,45

Cəmi kapital 39333,16 42912,53
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 0,00 0,00
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

sosial sığorta və təminat üzrə 71,70 0,00
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 71,70 0,00

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 71,70 0,00
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 39404,86 42912,53

Qeyd : Ödənilməsinə zəmanət verilmiş məbləğlərin cəmi*

* Bu sətrlər üzrə məlumatlar balansa daxil edilmir.

Gəlirlər Məbləğ
Əsas əməliyyat gəliri: 17351,93

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə komissyon  muzdlar üzrə 17351,93
Sair gəlirlər 158595,98

CƏMİ  GƏLİRLƏR 175947,91
Xərclər

İşlərin aparılması xərcləri 170860,31
CƏMİ  XƏRCLƏR 170860,31

Maliyyə mənfəəti (zərəri) 5087,60
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 5087,60

Mənfəət vergisi 1017,52
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 4070,08
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları may ayının 16-da saat 15:00 keçiriləcəkdir.                                                                                                                                                                  

(Ərizələr  15 aprel 2019-cu il - 15 may 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

Sır
a

№
si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra hakimiyyəti,
bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya
hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu

Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan
torpaq sahəsi və satıcı ilə

bağlanacaq müqavilənin layihəsi
ilə tanış olma tarixi, vaxtı və

ünvanı

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

icarəyə verilir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə
icarə haqqının

aşağı həddi
(manatla)

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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə veri-

lir

Uqodiya (təsərrüfat yeri)
növü, keyfiyyət qrupu,

şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq edən

sənədin nömrəsi

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

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

Sumqayıt ərazi şöbəsi
380 kv.m

Satılır 1231,00 3834,00 Fərdi yaşayış evi III zona 309012003032

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

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

Sumqayıt ərazi şöbəsi
379 kv.m

Satılır 1228,00 2657,00 Fərdi yaşayış evi III zona 309012002957

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
350 kv.m

Satılır 315,00 1172,50 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 308012011769

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
478 kv.m

Satılır 430,20 1601,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 308012013492

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
200 kv.m

Satılır 180,00 670,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 308012009959

6 Salyan rayonu Salyan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

Şirvan ərazi şöbəsi
24 kv.m
Satılır 11,50 1236,00 124,00 Sahibkarlıq II zona 809012002396

7 Salyan rayonu Salyan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

Şirvan ərazi şöbəsi
115,5 kv.m

Satılır 110,90 5948,00 Sahibkarlıq I zona 809012002399

8 Sabirabad rayonu Ulacalı
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

Şirvan ərazi şöbəsi
350 kv.m

Satılır 29,20 892,50 90,00 Sahibkarlıq V qrup, şərti yararsız 909012000931

9 Sabirabad rayonu
Qalağayın Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

Şirvan ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 33,10 153,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 909012000934

10 Sabirabad rayonu
Qalağayın Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

Şirvan ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 41,70 2750,00 Sahibkarlıq V qrup, şərti yararsız 909012000911

11 Saatlı rayonu Qıraqlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

Şirvan ərazi şöbəsi 4,99 ha İcarə 45,00 70,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 908012000345

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

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

Şirvan ərazi şöbəsi
70 kv.m
Satılır 21,00 525,00 Sahibkarlıq II zona 910012000410

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

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

Şirvan ərazi şöbəsi 4,5 ha İcarə 49,70 126,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 909012000829

14 Ağdaş rayonu Gürcuva
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
16 may 2019-cu il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 4,5 ha İcarə 4,53 158,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup, örüş 903012001051

15 Ağdaş rayonu Gürcuva
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
16 may 2019-cu il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 144,65 1200,00 120,00 Həyətyanı I qrup, əkin 903012001094

16 Ağdaş rayonu Yuxarı Qəsil
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
16 may 2019-cu il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 1,28 ha İcarə 9,98 77,00 8,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 903012001021

17 Mingəçevir rayonu
Mingəçevir Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
16 may 2019-cu il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 52 kv.m İcarə 4,16 240,00 Sahibkarlıq III zona 902012000724

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

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
16 may 2019-cu il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 1 ha İcarə 7,80 70,0 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 901012001166

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

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
16 may 2019-cu il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 1 ha İcarə 7,80 70,0 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 901012001167

20 Zərdab rayonu Bıçaqçı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

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

Ucar ərazi şöbəsi 7,5 ha İcarə 58,50 187,50 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 905012000458

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

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

Ucar ərazi şöbəsi 2,27 ha İcarə 2,29 45,40 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) IV qrup, örüş 905012000457

22 Ağdam rayonu Xındırıstan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357

Tel: (020) 205 27 77
16 may 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 235,80 780,00 Həyətyanı I qrup, əkin 609012000474

23 Ağdam rayonu Xındırıstan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357

Tel: (020) 205 27 77
16 may 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 235,80 780,00 Həyətyanı I qrup, əkin 609012000475

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 266,38 2004,00 201,00 Həyətyanı I qrup, əkin 302012002198

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 266,38 2004,00 201,00 Həyətyanı I qrup, əkin 302012002199

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 88,79 648,00 65,00 Həyətyanı I qrup, əkin 302012003067

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
450 kv.m

Satılır 99,88 729,00 73,00 Həyətyanı I qrup, əkin 302012003064

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 110,98 810,00 81,00 Həyətyanı I qrup, əkin 302012003063

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 110,98 810,00 81,00 Həyətyanı I qrup, əkin 302012003060

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 133,18 972,00 98,00 Həyətyanı I qrup, əkin 302012003059

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 133,18 972,00 98,00 Həyətyanı I qrup, əkin 302012003062

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 133,18 972,00 98,00 Həyətyanı I qrup, əkin 302012003101

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 133,18 972,00 98,00 Həyətyanı I qrup, əkin 302012003110

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 133,18 972,00 98,00 Həyətyanı I qrup, əkin 302012003104

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 221,98 1620,00 162,00 Həyətyanı I qrup, əkin 302012002660

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 221,98 1620,00 162,00 Həyətyanı I qrup, əkin 302012003108

37 Qusar rayonu Xuluq
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 151,98 1200,00 120,00 Həyətyanı I qrup, əkin 301012001577

38 Beyləqan rayonu Təzəkənd
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
16 may 2019-cu il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 28,80 180,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 607012000884

39 Beyləqan rayonu Təzəkənd
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
16 may 2019-cu il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 1 ha İcarə 9,60 170,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 607012000885

40 Beyləqan rayonu Təzəkənd
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
16 may 2019-cu il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 1 ha İcarə 9,60 170,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 607012000886

41 Beyləqan rayonu Təzəkənd
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
16 may 2019-cu il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 1 ha İcarə 9,60 170,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 607012000887

42 Beyləqan rayonu Təzəkənd
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
16 may 2019-cu il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 10,76 ha İcarə 24,53 538,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup, örüş 607012000899

43 Beyləqan rayonu Əhmədli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
16 may 2019-cu il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 1,6 ha İcarə 3,65 80,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup, örüş 607012000896

44 Masallı rayonu Masallı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəh,,H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
16 may 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 204,00 900,00 Həyətyanı I zona 805012000877

45 Biləsuvar rayonu Aşağı-
Cürəli Muğan Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəh,,H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
16 may 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi
100 kv.m

İcarə 0,01 0,37 Kənd təsərrüfatı III qrup, bonitet balı 58,
digər 808012000377

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

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
16 may 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi
17 kv.m
Satılır 5,10 117,30 11,70 Sahibkarlıq II zona 409012000726

47 Ağsu rayonu Xəlilli
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
16 may 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi 15 ha İcarə 11,88 630,00 63,30 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup, örüş 409012000533

48 Ağsu rayonu Ərəbmedibəy
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
16 may 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi 3,5 ha İcarə 2,78 59,50 5,90 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup, örüş 409012000759

49 Ağsu rayonu Ərəbmedibəy
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
16 may 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi 3,5 ha İcarə 2,78 59,50 5,90 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup, örüş 409012000758

50 Şəki şəhəri Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

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

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300,00 3120,00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012003539

51 Zaqatala rayonu Üçüncü
Tala Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

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

Şəki ərazi şöbəsi 1,9 ha İcarə 11,40 199,50 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 402012002232

52 Zaqatala rayonu Üçüncü
Tala Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

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

Şəki ərazi şöbəsi 1,4 ha İcarə 8,40 147,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 402012002242

53 Zaqatala rayonu Üçüncü
Tala Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

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

Şəki ərazi şöbəsi 2 ha İcarə 12,00 210,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 402012002243

54 Zaqatala rayonu Üçüncü
Tala Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

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

Şəki ərazi şöbəsi 1,18 ha İcarə 7,08 123,90 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 402012002241
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“NEFTQAZMAŞ” Açıq səhmdar Cəmiyyəti
31.12.2018-ci il tarixə 

“ Zabrat Maşınqayırma Zavodu ” ASC
(VÖEN9900022851)

Məcmu gəlirlər və zərər haqqında hesabat  
2018-ci il  il üzrə 

“ Zabrat Maşınqayırma Zavodu ” ASC
(VÖEN9900022851 )

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat
31 dekabr 2018 il tarixə

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
31 dekabr 2018-ci il tarixdə bitən il ərzində

“ Zabrat Maşınqayırma Zavodu ” ASC
(VÖEN9900022851) 

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
31 dekabr 2018-ci il tarixə

“NEFTQAZMAŞ” Açıq səhmdar Cəmiyyəti
31.12.2018-ci il tarixə

BALANS  HESABATI
Azərbaycan  manatı  ilə

(məbləğlər tam məbləğə yuvarlaqlaşdırılmışdır)
Qeyd             31 dekabr        31 dekabr

2018-ci il 2017-cı il

AKTİVLƏR

Uzunmüddətli  aktivlər

Torpaq,tikili və avadanlıqlar 777 820 847 420

Qeyri-maddi aktivlər 1 668 1 853

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 779 488 849 273

Qisamüddətli  aktivlər

Ehtiyatlar 1 371 965 1 781 168

Qısamüddətli debitor borcları 886 126 240 648

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 68 038 64 897

Gələcək dövrün xərcləri 36 784 36 622

Qarşıdakı xərclər üzrə ehtiyatlar -          14 037

Sair qısamüddətli aktivlər                               1 390 584

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR  2 364 303 2 137 956

CƏMİ  AKTİVLƏR                                                   3 143 791 2 987 229

KAPİTAL

Ödənilmiş nominal (Nizamnamə) kapital         767 890 767 890 

Kapital  ehtiyatları                                            473 848 473 848  

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)        1 018 763 982 763   

CƏMİ  KAPİTAL                                                      2 260 501 2 224 501 

Hacıyev  Vahid  Calal    Temrazov Nizami İldırım 
Baş Direktor İqtisadiyyat şöbəsinin rəisi

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

Bölmə/
maddə/
№-si

Bölmə/Maddələrinadı Qeyd Hesabat
dövrü

Əvvəlki
dövr

60 Əsasəməliyyatgəliri 37 188,00 47 304,00
61 Sairəməliyyatgəlirləri 0,00 0,00

İstifadəedilmişmaterialehtiyatları 0,00 0,00
İşçiheyətiüzrəxərclər 111 571,00 94 718,00
Amortizasiyaxərcləri 16934,00 0,00
Sairəməliyyatxərcləri 44 737,00 32 438,00

Əməliyyatmənfəəti (zərəri) -136 054,00 -79 852,00
80 Hesabatdövründəxalismənfəət (zərər) -136 054,00 -79 852,00

İHSədri: Məmmədov.P.O
Baş mühasib: Məhəmmədova N.Ə
08 aprel 2019 il

Böl
mə/
Mad
də№
-si

Bölmə / maddələrin adı
Qe
ydl
ər

Hesabat dövrü üzrə Əvvəlki dövr üzrə

1 2 3 4 5 6 7
AKTİVLƏR

11 Torpaq, tikilivəavadanlıqlar 156 136,00 173 070,00

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ
AKTİVLƏR 156 136,00 173 070,00

20 Ehtiyatlar 1 434 381,00 1 282 848,00

21 Qısamüddətlidebitorborcları 5,00 10,00

22 Pulvəsaitlərivəonlarınekvivalentlərı 114,00 57,00

23 Sairqısamüddətlimaliyyəaktivləri 469 537,00 494 403,00

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ
AKTİVLƏR 1 904 037,00 1 777 318,00

CƏMİ AKTİVLƏR 2 060 173,00 1 950 388,00
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

30 Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital 880 616,00 880 616,00

33 Kapitalehtiyatları 0,00 0,00

CƏMİ KAPİTAL 880 616,00 880 616,00
4 Uzunmüddətliöhdəliklər

40 Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan
öhdəliklər 41 465,00 41 465,00

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ
ÖHDƏLİKLƏR 41 465,00 41 465,00

51 Qısamüddətli qiymətləndirilmiş
öhdəliklər 7 082,00 7 082,00

52 Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə
öhdəliklər 60 984,00 52 199,00

53 Qısamüddətlikreditorborcları 7 015,00

54 Sairqısamüddətliöhdəliklər 1 070 026,00 962 011,00

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ
ÖHDƏLİKLƏR 1 138 092,00 1 028 307,00

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 1 179 557,00 1 069 772,00

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 2 060 173,00 1 950 388,00

Qeyd 2018 2017
İlin əvvəlinə kapital 880 616,00 880 616,00

İllik artım/çatışmamazlıq 0,00 0,00
İlin sonuna kapital 880 616,00 880 616,00

Bölmə
maddə Bölmə/Maddələrin adı Qey

d
Hesabat dövrü

üzrə Əvvəlki dövr üzrə

1 2 3 4 5     6 7
Əməliyyat fəaliyyətindən pul

vəsaitlərinin hərəkəti
Pul mədaxili:
Digər satışdan 38 188,00 47 304,00

Sair 3 594,00 69 580,00
41 782,00 116 884,00

Pul məxarici
İşçilərin xərcləri 37 188,00 94 718,00
Sair ödənişlər 4 537,00 22 440,00

41 725,00 117 158,00
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul

vəsaitlərinin xalis hərəkəti 57,00 -274,00

Pulda xalis artım/azalma 57,00 -274,00
İlin əvvəlində pul və pul ekvivalentləri 57,00 331,00
İlin sonuna pul və pul ekvivalenti balansı 114,00 57,00

ÖHDƏLİKLƏR

Qisamüddətli  öhdəliklər

Qısamüddətli  faiz  xərcləri yaradan öhdəliklər

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 119 492 12 312

Qısamüddətli  kreditor  borcları 241 232 288 539

Sair qısamüddətli  öhdəliklər  413 563 432 964

Dividentlər üzrə təsisçilərə borclar 109 003 28 913

CƏMİ  QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 883 290 762 728

CƏMİ  ÖHDƏLKLƏR 883 290 762 728

CƏMİ  KAPİTAL  VƏ  ÖHDƏLİKLƏR       3 143 791 2 987 229

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

Cəlilabad şəhəri üzrə:
ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 151 əlaqə

telefonu: (kod 02524) 5-50-03
Hacıqabul şəhəri üzrə:
ünvan: Hacıqabul şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 15, əlaqə

telefonu: (kod 02120) 4-41-07

Quba şəhəri üzrə: 
ünvan: Quba şəhəri, Qasım İsmayılov küçəsi 3, əlaqə

telefonu: (kod 02333) 5-31-62

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

№ Müəssisə və obyektin
adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı

Ümumi
faydalı sahəsi

(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satılmış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 "Elvin" Avtomo to ser -
vis və Ticarət sahəsi

Hacıqabul şəhəri,
R.Behbudov küçəsi, 65

Azərbaycan Respublikası "Avtomotoservis və Ticarət" İsteh salat
Birliyi, Şirvan "Avtomotoservis və Ticarət" müəssisəsi 21,2 5445,8 x 4500 x 54000 58500 5850 

2 "Ümid" kiçik
müəssisəsi

Quba şəhəri, Vaqif
küçəsi, 139A İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 47,6 5348,0 x 13500 x  76500 90000 9000 

3 Talabı kənd klubu Quba rayonu, Talabı
kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Xaşmaz
Regional Mədəniyyət İdarəsi 267,1 360,6 3 7200 x  1800 9000 900 

4 Təmir-Tikinti Sahəsi İmişli şəhəri, H.Aslanov
küçəsi, 11A İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 137,1 1864,3 1 9000 x  13500 22500 2250 

5 Əliqasımlı Üzüm
Qəbulu Məntəqəsi

Cəlilabad rayonu,
Əliqasımlı kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 7,5 22355,3 1 4500 x  40500 45000 4500 
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14 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da  respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

14 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın Oğuz şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin 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.

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

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

Tovuz şəhəri üzrə:  ünvan: Tovuz şəhəri, M.Şəhriyyar küçəsi
3, əlaqə telefonu: (kod 02231) 5-43-19

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 Oğuz şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

64 əlaqə telefonu: (kod 2421) 5-26-44
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 İsmayıllı şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

İsmayıllı şəhəri üzrə: ünvan: İsmayıllı şəhəri, Heydər Əliyev

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Goranboy şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Goranboy şəhəri üzrə: ünvan: Goranboy şəhəri, İlham

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Goranboy şəhəri üzrə: ünvan: Goranboy şəhəri, İlham

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

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

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 müvafiq 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 Cəlilabad şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Cəlilabad şəhəri üzrə: ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər

Əliyev prospekti, 151 əlaqə telefonu: (kod 02524) 5-50-03
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Ağdaş şəhəri üzrə: 
ünvan: Ağdaş şəhəri, Heydər Əliyev Xıyabanı küçəsi, 1,

əlaqə telefonu: (kod 02023) 5-22-99

Goranboy şəhəri üzrə: ünvan: Goranboy şəhəri, İlham
İsmayılov küçəsi 31, əlaqə telefonu: (kod 02224) 5-21-67

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

№ Müəssisə və obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı
Ümumi

faydalı sahəsi
(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satılmış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10%
beh

(manat)

1 "Saatlı 47 nömrəli İxtisaslaşdırılmış Təmir
Tikinti" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Saatlı şəhəri, M.F.Axun -
dov küçəsi, 212

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
sərəncamında 420,2 7080,2 x 7500 x 22500 30000 3000 

2 "Saatlı Layihə Kəndtikinti Kombinatı"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Saatlı şəhəri, M.F.Axun -
dov küçəsi, 214

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
sərəncamında 534,8 4626,0 x 15000 x 17500 32500 3250 

3 Tikiş Fabrikinin Ucar filialı Ucar şəhəri, H.Sultanov
küçəsi, 2

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə
Mərkəzi 189,4 5010,5 x 5000 x  20000 25000 2500 

4 Əyyublu kənd Diyarşunaslıq Mədəniyyət
evi

Tovuz rayonu, Əyyublu
kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Na zir -
liyi, Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi 763,5 2054,4 6 27500 x  5500 33000 3300 

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

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

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

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

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

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

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən 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 Əmlak kom-
pleksi

Oğuz rayonu,
Calut kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 66,0 2644,6 x 2500 x 7500 10000 1000 

№ 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 İnzibati binanın
yarımçıq tikilisi

İsmayıllı rayonu,
Əhən kəndi

İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti, Əhən kənd inzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndəliyi 3258,7 1500 5000 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 satılmış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qazanbulaq qəsəbə
Mədəniyyət evi

Goranboy rayonu,
Qazanbulaq qəsəbəsi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi 224,9 262,6 4 5000 x 1000 6000 600 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

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

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Yardımçı
təsərrüfat

Goranboy rayonu,
Qarapirimli kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 782,6 86000,0 x 40000 x 100000 140000 14000 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

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

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

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 "Qubek Otel"
İstirahət Zonası

Balakən şəhəri,
Gözəlov küçəsi, 102

Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Şirkəti, Sosial İnkişaf İdarəsi 9297,4 13400,0 x 9000000 x  100000 9100000 910000 

№ 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)

1 140 yerlik uşaq bağçasının
yarımçıq tikilisi

Cəlilabad rayonu,
Privolnoye kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisə lərinin
İdarəetmə Mərkəzi 2463,6 25000 5000 30000 3000 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satılmış hissə

(15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Bulaqotağı
kənd klubu

Ağdaş rayonu,
Bulaqotağı kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Ağdaş Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 108,4 200,0 x 3700 x  300 4000 400 

2 Səfikürd
kənd klubu

Goranboy rayonu,
Səfikürd kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Gəncə Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 69,4 215,3 2 5500 x  500 6000 600
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14 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Astara şəhərində müvafiq yerli hərrac

komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Astara şəhəri üzrə:
ünvan: Azərbaycan küçəsi 15, əlaqə telefonu: (kod 02522),

5-11-28

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 tele-

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

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

(kod 02230) 5-33-71

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

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)

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

(kod 02338) 5-24-87
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Ağdam şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Ağdam şəhəri üzrə:  ünvan: Ağdam rayonu, Quzanlı qəsəbəsi
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 Lənkəran şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Lənkəran şəhəri üzrə: ünvan: Lənkəran şəhəri, Qala

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

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

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-
yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Səbail
rayonu, S.Vurğun

küçəsi, 1

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

Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

3 mərtəbəli binanın 1-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi 22,2 x 50000 x 50000 5000 

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

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

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

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

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satılmış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 "Azərbaycan"
kinoteatrı

Astara şəhəri,
Azərbaycan küçəsi, 89

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi, Lənkəran Regional Mədəniyyət və

Turizm İdarəsi
442,6 2500,0 x 25000 x 25000 50000 5000 

№ Müəssisə və obyektin
adı Ünvanı Tabe olduğu

təşkilatın adı
Ümumi faydalı sahəsi

(kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satılmış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1
3 saylı avtomobillərə
qazdoldurma stansi-

yası

Sumqayıt şəhəri, Bakı-Quba yolunun 36-cı
kilometrliyi

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi 
29,7 9308,0 x 50000 x  90000 140000 14000 

2 12 saylı mağaza Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Korgöz qəsəbəsi,
AZNS yaşayış massivi, "36K"

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi 
313,2 1205,8 1 12500 x  6000 18500 1850 

3 Şəmkir Balıq Zavodu

Şəmkir rayonu, Dəllər qəsəbəsi (torpaq sahəsi
4593.0 kv.m, faydalı sahəsi 280.6 kv.m)

Şəmkir rayonu, Sarıtəpə kəndinin ərazisi-
Vətəkə (torpaq sahəsi 9900.0 kv.m, faydalı

sahəsi 60.8 kv.m)

Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi 341,4 4593,0 1 34000 12000 11250 45250 4525 

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın

adı
Ümumi faydalı sahəsi

(kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m) İşçilərin sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%)
(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satılmış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 10 saylı
yeməkxana

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu,
Lökbatan qəsəbəsi, N.Nərimanov

küçəsi, 15

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi 
621,6 668,3 1 80750 28500 10000 90750 9075 

2 Qusar Kərpic sexi Qusar rayonu, Hil kəndi
İstehsal və Xidmət

Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 

206,0 170160,0 x 5000 x 205000 210000 21000 

№ 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 binası Ağdam rayonu,
Böyükbəyli kəndi

Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti,
Üçoğlan kənd inzibati ərazi dairəsi

üzrə nümayəndəliyi
1 mərtəbəli ayrı tikili 210,8 2186,5 10000 5000 15000 1500 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

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

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Əmlak kom-
pleksi

Lənkəran rayonu,
Darquba kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 62,3 1371,1 x 3250 x  4250 7500 750 
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14 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında
təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

14 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında
təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və 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.
Ucar şəhəri üzrə:  ünvan: Ucar şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi

28, əlaqə telefonu: (kod 02021) 3-01-13, 3-36-77
Salyan şəhəri üzrə: 

ünvan: Salyan şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi 107, əlaqə tele-
fonu: (kod 02125) 5-04-57, 5-05-16

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.
Goranboy şəhəri üzrə:
ünvan: Goranboy şəhəri, İlham İsmayılov küçəsi 31, əlaqə

telefonu: (kod 02224) 5-21-67

Şəmkir şəhəri üzrə: ünvan: Şəmkir şəhəri, S.Vurğun küçəsi,
162 əlaqə telefonu: (kod 02230) 5-33-71

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

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 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.

№ Müəssisə və obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın
adı

Ümumi faydalı sahəsi
(kv.m)

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m) İşçilərin sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək  kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satılmış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Yüksəliş yardımçı
təsərrüfatı

Salyan rayonu, Peyk
kəndi

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi
14,8 975173,9 x 1500 x 750000 751500 75150 

2
"Ucar 3 nömrəli Təmir
Quraşdırma" Məhdud

Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Ucar şəhəri, 29-cu
məhəllə

Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin

sərəncamında
181,8 9934,0 x 5000 x  35000 40000 4000 

14 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Gəncə 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 satılmış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
binası

Goranboy rayonu,
Qazanbulaq qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisə lərinin
İdarəetmə Mərkəzi 109,5 503,0 x 1000 x  750 1750 175 

2 3 saylı
yeməkxana

Şəmkir rayonu,
Könüllü kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisə lərinin
İdarəetmə Mərkəzi 159,4 x x 5000 x x 5000 500 

№ 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, Dədə Qorqud

küçəsi, 50B

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Gəncə
şəhəri Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı

İstehsalat Birliyi

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 29,4 x 1500 x 1500 150 

14 may 2019-cu il tarixdə saat 11:00-da İsmayıllı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin 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 İctimai iaşə obyektinin
yarımçıq tikilisi

İsmayıllı rayonu,
Qalınçaq kəndi

İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti, İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısının Qalınçaq kənd İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 2868,0 900 12600 13500 1350

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 İsmayıllı şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

İsmayıllı şəhəri üzrə: ünvan: İsmayıllı şəhəri, Heydər Əliyev

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

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

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

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

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

İşçilərin
sayı

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

İlkin satış
qiyməti
(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 1 saylı
hamam

Sabirabad şəhəri, M.Füzuli
küçəsi, 28

Sabirabad Rayon İcra Hakimiyyəti, Sabirabad
Kommunal Müəssisələri Kombinatı 237,9 1160,5 x 12000 12000 x  10000 22000 2200 

2 Sarxanbəyli
kənd klubu

Sabirabad rayonu,
Sarxanbəyli kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi 138,2 153,9 1 5500 5500 x  500 6000 600 

3 6 saylı
hamam

Lənkəran şəhəri,
A.Mahmudov küçəsi, 156A

Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti, Lənkəran
şəhər Kommunal Müəssisələri Kombinatı 499,8 4479,4 x 50000 50000 x  100000 150000 15000 

4 Qeyri-yaşayış
binası

Lerik şəhəri, E.Qasımov
küçəsi, 1A Lerik Rayon İcra Hakimiyyəti 85,0 156,0 x 3000 3000 x  1000 4000 400 

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.

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

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

Lerik şəhəri üzrə: ünvan: Lerik şəhəri, İ.Yaqubov küçəsi, 9
əlaqə telefonu: (kod 02527) 4-48-26

Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin Dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi şöbəsindən almaq olar.
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''Neftqazmaş'' Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin  
səhmdarlarının nəzərinə

29  may  2019-ju il,  saat  1700 -da, '' Neftqazmaş ''  ASC-nin
növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.
İclasın  gündəliyində  aşagıdakı  məsələlər  durur:
I. Səhmdar  cəmiyyətin  idarəetmə  orqanlarının  2018-jıi il
üzrə  maliyyə-təsərrüfat  fəaliyyəti  haqqında  hesabatı.
II.Mənfətin  bölüşdürülməsi

Ünvan: Bakı  şəhəri,  Sabunçu  rayonu, I-ji  Zabrat  qəsəbəsi,
Oktyabr  küçəsi  , 29.  ''Neftqazmaş''  ASJ-nin   akt  zalı.

Əlaqə telefonu: (012) 5502341
ASC-nin Baş direktoru

"Xaçmaz-Şərab" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin   
səhmdarlarının nəzərinə

Xaçmaz rayonu Yeni-Həyat qəsəbəsində fəaliyyət göstərən
(VÖEN: 7700107061) "Xaçmaz-Şərab" Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin 2019-cu ilin may ayının 29-da səhər saat 9-00-da,
növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

Gündəlik məsələ :
1.İdarə heyəti sədrinin 2018-ci ilin yekunlarına dair hesabatı
2.Təftiş komissiyası sədrinin hesabatı.
3.Digər məsələlər.

Ünvan: ASC-nin mərkəzi ofisi

14 iyun 2019-ci il tarixdə saat 15:00-da
“Azərneftkimyaquraşdırma” ASC-nin səhmdarlarının

2018-ci il yekununa görə ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

“Gəncə mehmanxanası” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin səhmdarlarının nəzərinə

12 iyun 2019-cu il, saat 11:00 '“Gəncə mehmanxanası” ASC-nin
növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.
Gündəmdə duran məsələlər
1. Cəmiyyətin 2018-ci il üzrə maliyyə təsərrüfat hesabatı.
2. Səhmdar Cəmiyyətin sədrinin seçilməsi.
3. Səhmdar cəmiyyətin idarə heyətinin seçilməsi

Ünvan: Gəncə ş., Heydər Əliyev pr., 423, 
Əlaqə telefonu: 256 69 92

“Azmetko Kompleks Sazlama və 
Avtomatlaşdırma”  Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin

səhmdarlarının nəzərinə
24 may 2019-ci il tarixdə saat 15:00-da “Azmetko Kompleks Sazlama
və Avtomatlaşdırma” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarlarının
növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir. 

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
“Yığıncağın gündəliyi:
1. “Azmetko KSA” ASC-nin 2018-ci il üzrə fəaliyyətinə dair illik
hesabatın təsdiq edilməsi.
2. “Azmetko KSA” ASC-nin 2018-ci il üzrə illik mühasibat
balansının təsdiq edilməsi.
3. 2018-ci ilin yekunlarına görə mənfəətin bölüşdürülməsi, o
cümlədən, onların məbləği, ödənilmə qaydası, forması və
müddətinin müəyyənləşdirilməsi. 
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.

Ünvan: Bakı şəhəri, Ramana qəsəbəsi, Əmir Bağırov küçəsi 63 
Əlaqə telefonu: (+994 12) 450 95 66

ASC-nin İdarə Heyəti

“Material Təchizat” ASC-nin səhmdarlarının
nəzərinə!

30 may 2019-cu il tarixində saat 11:00-da “Material Təchizat”
ASC-nin növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.
İclasın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklərin təsdiqi; 
(Nizamnamənin yeni redaksiyada təsdiqi)
2. Cəmiyyətin ümumi yığıncağı haqqında Əsasnamənin
təsdiqi ;
3. Direktorlar (Müşahidə)  Şurası haqqında Əsasnamənin
təsdiqi;
4.İdarə heyəti haqqında Əsasnamənin təsdiqi;
5.Təftiş komissiyası haqqında Əsasnamənin təsdiqi;
6.Direktorlar (Müşahidə)  Şurasının tərkibinin  və sədrinin
seçilməsi;
7.İdarə heyətinin və onun sədrinin seçilməsi;
8.Təftiş komissiyasının və onun sədrinin seçilməsi;
9.Dividendlərin verilməsi qaydasının müəyyən edilməsi
haqqında;
10. Cəmiyyətin torpaq sahəsinin icarəyə götürülməsi və ya
özəlləşdirilməsi ilə bağlı məsələnin müzakirəsi;
11. Əsas vəsaitlərin istismara yararlılıq vəziyyətinin
müzakirəsi;
12. Digər məsələlər
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq
edən sənədlə iştirakı vacibdir.

Ünvan: Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, 
Zabrat-1 qəsəbəsi, Oktyabr küçəsi, 16

Əlaqə telefonu:  (050) 210-12-56
“Material Təchizat” ASC-nin icra orqanı
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