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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
sədri Kərəm Həsənovun Kürdəmir
rayonunda keçirəcəyi vətəndaş
qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

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

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

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin Çinə işgüzar səfəri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Çin Xalq Respublikası Sədrinin dəvəti ilə
2-ci “Bir kəmər, bir yol” beynəlxalq forumunda
iştirak etmək üçün aprelin 24-də bu ölkəyə işgüzar
səfərə gəlib. Pekin şəhərinin beynəlxalq aero por -
tun da dövlətimizin başçısının şərəfinə fəxri qa ro -
vul dəstəsi düzülmüşdü.

Prezident İlham Əliyevi Çinin xarici işlər na zi -
ri nin müavini Can Hanhuy və digər rəsmi şəxslər
qar şıladılar.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əli yevin və Çin Xalq Respublikasının Sədri Si
Cin pinin görüşü olub.Çin Xalq Respublikasının
Səd ri Si Cinpin Azərbaycan Respublikasının Pre zi -
den ti İlham Əliyevi qarşıladı.

Dövlət başçıları birgə foto çəkdirdilər.Çin Xalq
Respublikasının sədri Si CİNPİN dedi:

-Cənab Prezident Əliyev, Sizi Pekində bir daha
salamlayıram, qarşıdakı “Bir kəmər, bir yol” ikinci
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Forumuna xoş gəlmisiniz.
Azər baycan tərəfi və şəxsən Siz Çin-Azərbaycan
mü nasibətlərinin inkişafına, “Bir kəmər, bir yol”
tə şəbbüsünün birlikdə reallaşdırılmasına böyük
diqqət yetirirsiniz.Biz bunu yüksək qiy mət lən di ri -
rik.

Azərbaycan Avrasiya məkanında əməkdaşlıq
üzrə Çinin əsas tərəfdaşlarından biridir.Siz həm də
“Bir kəmər, bir yol” layihəsinin reallaşdırılmasına
ilk olaraq münasibət bildirənlərdən və bu işdə fəal
iştirak edənlərdən birisiniz.Sizin ölkəniz Böyük
İpək Yolu üzərində yerləşir və bu yolun bərpasında
təbii tərəfdaşdır.Bizim əməkdaşlığımızın artıq bir
sıra nəticələri var və bu əməkdaşlıq xalqlarımıza
real fayda verir. Sizinlə birlikdə ortaq səylərimizlə
“Bir kəmər, bir yol” layihəsinin reallaşdırılmasını
da vam etdirməyə, birgə inkişaf və firavanlıq na mi -
nə bütün sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı
da im dərinləşdirməyə hazıram.

Cənab Prezident, Siz Çin xalqının çoxdankı
dos tusunuz, Çin-Azərbaycan münasibətlərinin və

bü tün sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün şəxsən
da im səy göstərirsiniz. Mən bunu yüksək qiy mət -
lən dirirəm və Sizinlə sıx əlaqə saxlamağa, ikitərəfli
mü nasibətləri birlikdə sağlam məcrada inkişaf et -
dir məyə hazıram. Çin Kommunist Partiyası da
Yeni Azərbaycan Partiyası ilə əlaqələri fəal laş dır -
ma ğa, dövlət idarəçiliyi təcrübəsini mübadilə et -
mə yə, iki ölkə arasında qarşılıqlı etimadı möh kəm -
lət məyə hazırdır.

X X X
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham

ƏLİYEV dedi:
-Cənab Sədr, mənim ünvanıma söylədiyiniz və

ölkəmiz haqqında dediyiniz xoş sözlərə görə Sizə
təşəkkür edirəm. Mən Sizə, ilk növbədə, dəvətə
görə təşəkkür etmək istərdim. Biz “Bir kəmər, bir
yol” Forumunda iştirak etməyə dəvət olun ma ğı mı -
zı ölkəmizə xüsusi hörmət əlaməti, mənə mü na si -
bət də dostluq əlaməti hesab edirik.Siz qeyd etdiniz
ki, mən Sizin ölkənizin dostuyam, Azərbaycanda
da Sizi Azərbaycanın xeyirxah dostu kimi ta nı yır -
lar. Biz birgə səylərimizlə əməkdaşlığımızı irə li lə -
di rik, bundan sonrakı qarşılıqlı fəaliyyətin yollarını
mü əyyən edirik.

Bu Forumun keçirilməsi çox böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Siz qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycan lap
əv vəldən Sizin təşəbbüsünüzü dəstəkləyib və bu
la yihəni bizim irəli sürdüyümüz təşəbbüslər çər çi -
və sində fəal irəlilədir. 2015-ci ildə Sizin ölkənizə
döv lət səfərimi və burada mənə göstərilən qo naq -
pər vərliyi xatırlamaq istərdim. O vaxt Sizinlə biz
“İpək Yolu İqtisadi Kəməri” haqqında Anlaşma
Me morandumunu imzaladıq. Bu gün bizim siyasi
mü nasibətlərimiz yüksək səviyyədədir.Biz bey nəl -
xalq təşkilatlarda fəal qarşılıqlı əlaqə saxlayırıq.

X X X
Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin Pre -

zi dent İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın
uğur lu daxili və xarici siyasətinin həyata ke çi ril di -
yi ni, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun art -

dı ğı nı, Azərbaycanda sabitliyin təmin olunduğunu,
xal qımızın rifah halının yüksəldiyini, iqtisadi sa hə -
də inkişafa nail olunduğunu bildirdi. O, Çinin
Azər baycanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və
müstəqilliyini dəstəklədiyini vurğuladı. Si Cinpin
“Bir kəmər, bir yol” layihəsi çərçivəsində Trans-
Xə zər nəqliyyat dəhlizinin əhəmiyyətini qeyd etdi.

Prezident İlham Əliyev də öz növbəsində Azər -
bay canın “Vahid Çin” siyasətini ardıcıl surətdə
dəs təklədiyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Çi -
nin bütün sahələrdə əldə etdiyi böyük uğurlarla
bağ lı təbriklərini çatdırdı.

Söhbət zamanı infrastruktur, logistika, ener ge ti -
ka, turizm, kənd təsərrüfatı, investisiya, informasi-
ya-kommunikasiya texnologiyaları, təhsil və hu -
ma nitar sahələrdə, o cümlədən hüquq-mühafizə or -
qan ları arasında əməkdaşlıq və beynəlxalq ter ro riz -
mə qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlığın pers -
pek tiv ləri müzakirə olundu.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpini
ölkəmizə səfərə dəvət etdi.Dəvət məmnunluqla
qəbul olundu.

Ölkə başçısı Çin Kommunist Partiyası Mərkəzi
Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü, Çin Xalq Siyasi
Məşvərət Şurasının sədri Van Yanla görüşüb.Van
Yan Azərbaycan Prezidentinin Çinə səfərinin
ikitərəfli əlaqələrimizə töhfə verdiyini bildirdi.“Bir
kəmər, bir yol” layihəsinin hərtərəfli əməkdaşlığı
ehtiva edən geniş ictimai platforma olduğunu de yən
Van Yan Azərbaycanın və Çinin beynəlxalq təş -
kilatlar çərçivəsində daim bir-birini dəs tək lə di yi ni
vurğuladı.Qeyd etdi ki, ölkələrimiz birgə səylərlə
siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, humanitar və di gər
sahələrdə əməkdaşlığı daha da inkişaf et dir mə lidir.

Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında
bütün istiqamətlərdə əməkdaşlığın inkişafında
müs bət dinamikanın olduğunu bildirdi. Azər bay ca -
nın Çin dövləti başçısının təşəbbüskarı olduğu “Bir
kə mər, bir yol” layihəsinə mühüm əhəmiyyət ver -

di yi ni, bu təşəbbüsü dəstəkləyən ilk ölkələrdən ol -
du ğunu qeyd etdi.Bildirdi ki, ölkəmizdə müasir
nəqliyyat infrastrukturunun yaradılmasına xüsusi
önəm verilir.Prezident İlham Əliyev ikinci “Bir
kəmər, bir yol” Beynəlxalq Forumuna dəvətə görə
təşəkkür etdi, bunu Azərbaycana olan hörmətin və
dostluğun nümunəsi kimi qiymətləndirdi. Döv lə ti -
mi zin başçısı bu səfərinin Azərbaycanla Çin ara -
sın da əməkdaşlığın inkişafına ciddi təkan verə cə -
yini bildirdi.

Söhbət zamanı Çin-Azərbaycan mü na sib ət lə ri -
nin və iqtisadi sahədə əməkdaşlığın inkişafı, ticarət
dövriyyəsinin artırılması, beynəlxalq təşkilatlarda
qarşılıqlı dəstək, investisiya qoyuluşu və digər
məsələlər müzakirə olundu.

Ölkə başçısı Pekində "ZTE" Korporasiyasının
sədri Li Cisue ilə də görüşüb. "ZTE" Korpo ra si ya -
sı nın sədri Li Cisue onun rəhbərlik etdiyi şirkətin
dün yada telekommunikasiya avadanlıqlarının ən
bö yük təchizatçılarından biri olduğunu bildirdi.
Çin də və xaricdə çoxlu tərəfdaşlarının olduğunu
de yən Li Cisue Azərbaycan bazarında da gözəl
əmək daşlıq nümunələrinin mövcudluğunu vur ğu -
la dı və ölkəmizlə tərəfdaşlıq əlaqələrini güc lən dir -
mək istədiklərini bildirdi.Prezident İlham Əliyev
bu əməkdaşlığın uğurlu olacağına ümid etdiyini
bil dirdi. İnformasiya-kommunikasiya tex no lo gi ya -
la rı nın inkişafının Azərbaycanda prioritet sahə lər -
dən olduğunu deyən dövlətimizin başçısı son il lər -
də bu sektorun inkişafı üçün xeyli işin gö rül dü yü -
nü, bu sahəyə investisiyaların yatırıldığını, xarici
tərəf daşlarla əlaqələrin genişləndiyini dedi. Pre zi -
dent İlham Əliyev "ZTE" Korporasiyası ilə əmək -
daş lıq üçün yaxşı imkanların olduğunu vurğuladı.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev “CETC” Korporasiyasının baş direktoru Vu
Mançin ilə görüşüb.Görüşdə Vu Mançin “CETC”
Korporasiyasının Çinin radioelektronika sahəsində
ixtisaslı şirkətlərindən olduğunu deyərək, bu sa hə -
də uzun illərdir uğurla fəaliyyət göstərdiklərini bil -

dir di. O, bu sahədə Azərbaycan ilə əməkdaşlıq qur -
duq la rını və bundan məmnun qaldıqlarını vur ğu -
ladı, əlaqələrin inkişaf etdiyini bildirdi.Ölkələrimiz
ara sında dostluq əlaqələrinin mövcud olduğunu
deyən Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Azər bay -
can Çinin böyük şirkətlərinin ölkəmizdə fəal iş
gör mələrində maraqlıdır. Dövlətimizin başçısı
artıq Çinin bir çox şirkətlərinin timsalında yaxşı
tərəfdaşlığın yarandığını bildirdi və Azərbaycanda
xa rici şirkətlər üçün geniş fəaliyyət sahəsinin ol du -
ğu nu qeyd etdi.

Dövlət başçısı İlham Əliyev Pekində “Huawei”
şirkətinin sədri Lian Xua ilə görüşüb.“Huawei” şir -
kə tinin sədri Lian Xua artıq 15 ildən çoxdur Azər -
bay canda uğurla fəaliyyət göstərdiklərini bildirdi
və onlara yaradılan şəraitə görə dövlətimizin baş çı -
sına təşəkkür etdi.

Prezident İlham Əliyev “Huawei” şirkətinin
Azər baycandakı fəaliyyətini yüksək qiy mət lən dir -
di, bu şirkətin informasiya-kommunikasiya tex no -
lo gi yaları sahəsində dünyanın aparıcı şir kət lə -
rindən biri olduğunu qeyd etdi. Həmçinin 2015-ci
ildə Çinə dövlət səfəri zamanı “Huawei” şirkətinin
fəaliyyəti ilə yaxından tanış olduğunu bildirdi.
Azərbaycan ilə “Huawei” arasında əməkdaşlıq
baxımından böyük perspektivlərin olduğunu deyən
dövlətimizin başçısı bu şirkətin “Bakutel” sər gi sin -
də ənənəvi iştirakından məmnunluğunu ifadə etdi.
Prezident İlham Əliyev İKT sahəsində ölkəmizdə
həyata keçirilən islahatlardan danışdı, bu sahədə
“Huawei” ilə əməkdaşlığın perspektivli olduğunu
bildirdi

Söhbət zamanı İKT infrastrukturu, ağıllı kənd tə -
sər rüfatı, ağıllı şəhər və ağıllı ev, rəqəmsal iq ti sa diy -
yat, rəqəmsal təhsil və digər sahələrdə real laş dı rı la
biləcək layihələrlə bağlı fikir mübadiləsi apa rıl dı.

Bundan başqa dövlət başçısı "China Poly
Group" Korporasiyasının sədri Su Nianşa və
“China National Electric Engineering” şirkətinin
prezidenti Cao Huy ilə də görüşüb.
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri
Kərəm Həsənovun Kürdəmir rayonunda

keçirəcəyi vətəndaş qəbulunun vaxtı
dəyişdirilib

23 aprel hərracında özəlləşdirilən dövlət
əmlakları

İpotekanın dövlət qeydiyyatına alınması və ləğvi: 
xidmət prosedurlarıelektron formada həyata keçirilir

İnvestorlar 21 may hərracında hansı dövlət əmlaklarını özəlləşdirə bilər?

Əmlak Xidmətləri Məkanımüasir, şəffaf və çevik xidmətin ünvanıdır: 50 minə yaxın vətəndaş müraciəti, 62 mindən çox xidmət sayı qeydə alınıb

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

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

Azərbaycan Respublikasının Prezi -
den ti cənab İlham Əliyevin tapşırıqlarına
uy ğun olaraq Əmlak Məsələləri Dövlət
Ko mitəsinin sədri Kərəm Həsənov 26 ap -
rel, 2019-cu il tarixində keçirəcəyi və tən -
daş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib. Belə ki,
növ bəti vətəndaş qəbulu 29 aprel tari xin -
də, Kürdəmir rayonunda, Heydər Əliyev
Mər kəzində saat 10:00-da keçiriləcək.
Qə bulda Kürdəmir rayonu ilə yanaşı
Ucar, Göyçay rayonlarından olan vətən -
daş ların da müraciətlərinə baxılacaq.

Komitə fəaliyyət prinsipinə uyğun
ola raq vətəndaşların suallarına həssaslıqla
ya naşır və çevik olaraq cavablandırır. Bu -
də fə ki qəbulda da vətəndaş məmnunluğu
ön planda olacaq. Qəbul zamanı ko mi tə -
nin fəaliyyət istiqaməti üzrə, o cümlədən
da şınmaz əmlakın qeydiyyatı, dövlət əm -
la kının özəlləşdirilməsi, hərraclarda işti -
rak, dövlət əmlakının icarəyə götürülməsi
ki mi müraciətlərə baxılacaq. Həmçinin
tor paqların texniki parametrlərinin və ko -
or di natlarının müəyyənləşdirilməsi, ün -
van məsələləri və bu sahədə bölgələrdə
əha lini maraqlandıran digər məsələlərlə
bağlı vətəndaşların sualları cavab lan dı -
rıla caq.

Qəbulda yuxarıda qeyd olunmuş ra -
yon lardan olan vətəndaşlar iştirak edə bi -
lər və yalnız komitənin fəaliyyət sa hə lə ri -
nə aid olan müraciətlərə baxılacaqdır.

Qəbula yazılmaq istəyən vətəndaşlar
online olaraq komitənin office@emdk.gov.az
elektron ünvanına yaza və ya aşağıdakı
nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərlər.

Komitənin Aparatı: (012) 490 24 08
(daxili 200 və 105

Əlaqədar şəxs: Samir Salıfov 050
800-50-65

Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Ucar ərazi şöbəsi:

(02021) 3-01-13, (02025) 5-55-39
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri

Xidmətinin 16 saylı Ucar ərazi idarəsi:
(02021) 3-02-74, (02025) 5-51-62

Əmlak Məsələləri Dövlət Komi tə si -
nin keçirdiyi hərraclara qoşulma pro se -
dur larının elektron formada tətbiqi bir ba -
şa olaraq vətəndaş məmnunluğuna yö nə -
lib. Seçim, müraciət, sifariş, o cümlədən
hər racda iştirakın onlayn təqdim edilməsi
və təndaşların sürətli və rahat formada
hər rac xidmətlərindən istifadəsini təmin
edir. Hərraca çıxarılan dövlət əm lak la rı -
nın ərazi, qiymət, sahə müxtəlifliyi hər bir
şəxs üçünistəyinə  uyğun obyekti seçmək
im kanı yaradır.

Dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi üz rə
növbəti hərrac 23 aprel tarixində ke çi rildi.
Hərracda kiçik dövlət müəssisəsi və qeyri-
yaşayış sahəsi kate qo ri ya la rın dan olan dövlət
əmlaklarıözəlləşdirildi. Bakı şəhəri, Nəsimi
rayonu, Tbilisi pros pektindəki obyektin
ümumi faydalı sahəsi 23.3 kv.m-dir. Dülgər
sexi kimi fəaliyyət göstərən müəssisə üzrə
sifarişiinvestor elek tron formada vermişdir.
Hərrac iş ti rak çısı bu dövlət əmlakını 12 min

500 ma nata özəlləşdirdi.
Özəlləşdirilən qeyri-yaşayış sahəsi

pay taxtda yerləşir. Yasamal rayonu,
İ.Qut qaşınlı küçəsindəki bu dövlət əm -
lakının ümumi faydalı sahəsi 101.5kv.m-
dir. Hərracda iştirak edən vətəndaş ob -
yekti 20 min manata özəlləşdirdi. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
tərəfindən növbəti hərrac 30 aprel ta ri xin -
də keçiriləcək. Özəlləşdirməhərracına
ümu milikdə 92 dövlət əmlakı çıxarılıb.
Bun lardan 22-si səhmdar cəmiyyəti, 49-u
kiçik dövlət müəssisəsi, 11-i qeyri-
yaşayış sahəsi, 3-ü yarımçıq tikili, 7-si isə
nəqliyyat vasitəsidir. Bu dövlət əmlakları
üzrə seçim və sifariş etmək üçün
komitənin rəsmi saytına (emdk.gov.az) və
Özəlləşdirmə portalına (privatization.az)
daxil olmaq kifayətdir. Qeyd edək ki,
özəlləşdirməyə çıxarılan dövlət əmlakları
üzrə sifarişlər hərracın keçirilməsinə ən
azı 3 bank günü qalanadək qəbul olunur.

Daşınmaz əmlakın ipotekasının dövlət qeydiyyatı
dedikdə, onun ipotekası haqqında müqavilənin
daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydə alınmasıdır.
İpoteka hüququ ipoteka müqaviləsinin dövlət
qeydiyyatına alındığı andan əmələ gəlir.Daşınmaz
əmlakın, o cümlədən tikintisi başa çatdırılmamış
obyektin ipotekası haqqında müqavilənin dövlət qey-
diyyatına alınması zamanı ipotekanın predmeti, ipoteka
ilə təmin edilmiş borcun (öhdəliyin) icra müddəti,
ipotekasaxlayan və ipotekaqoyan barədə məlumat qeyd
edilir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
daşınmaz əmlakın ipotekasının dövlət qeydiyyatına
alınması və bu qeydiyyatın ləğvi ilə bağlı xidmətlər
həyata keçirilir. Hüquqi və fiziki şəxslərbu istiqamətdə
xidmətlərdənƏmlak Xidmətləri Məkanında, Daşınmaz
Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin regional
ofislərində və elektron formada istifadə edə
bilər.İpotekanın dövlət qeydiyyatına alınması və ləğvi
xidmətlərinə müraciətlərin qəbul edilməsi, işin icra
tarixi barədə bildirişlərin verilməsi, işin icrasından
imtina edildiyi hallarda bu barədəxidmət istifadəçisinin
məlumatlandırılmasıaiddir.

İpotekanın dövlət qeydiyyatına alınmasını elektron
xidmət vasitəsilədaha rahat formada həyata keçirmək

mümkündür. Bunun üçün istifadəçi Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin Elektron Xidmətlər Portalında 15-
ci bölməyə daxil ola bilər. Elektron formada və ya
ünvanlarda xidmətdən istifadə etmək üçün tələb
olunan sənədlərə şəxsiyyəti təsdiq edən
sənəd,daşınmaz əmlakın ipotekası haqqında müqavilə,

ərizə, xidmət haqqı və dövlət rüsumunun ödənilməsi
barədə sənəd və digərləri aiddir. İpotekanın dövlət
qeydiyyatına alınması xidməti 3 iş günü ərzində
həyata keçirilir, 20 manat dövlət rüsumu və 20 manat
xidmət haqqı tələb olunur. Xidmətin nəticəsi olaraq
ipotekanın dövlət qeydiyyatı haqqında Daşınmaz
Əmlakın Dövlət Reyestrindən çıxarış hüquq sahibinə
təqdim edilir və ya elektron imza ilə təsdiqlənməklə
"Elektron hökümət" portalında yerləşdirilərək hüquq
sahibinin elektron üsulla əldə etməsi imkanı təmin
olunur.

İpotekanın dövlət qeydiyyatının ləğvi ipoteka
saxlayanın ərizəsi və ya məhkəmənin qərarı əsasında
qeydiyyat orqanı tərəfindən ləğv edilir.Bu xidmətdən
istifadə elektron formada da mümkündür. İstifadəçi
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Elektron
Xidmətlər Portalında 16-cı bölməyə daxil ola bilər.
Xidmət göstərilməsi üçün tələb olunan sənədlərə
məhkəmə qərarı, ərizə, xidmət haqqı və dövlət
rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd və digərləri
aiddir.İpotekanın dövlət qeydiyyatının ləğvi xidməti 3 iş
günü ərzində həyata keçirilir, 10 manat dövlət rüsumu
və 20 manat xidmət haqqı tələb olunur. Nəticədə
ərizəçiyə daşınmaz əmlakın ipotekasının dövlət
qeydiyyatının ləğvinə dair arayış təqdim edilir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi mütərəqqi
idarəetmə metodlarının, informasiya texno lo gi ya la rı -
nın tətbiqi ilə göstərilən xidmətlərə olan əl ça tan lığı
artırır. Komitənin bütün xidmətləri vahid mə kanda icra
olunur. Belə ki, ilin əvvəlində isti fa də yə verilən Əmlak
Xidmətləri Məkanı yeni ida rə et mə üsuluilə xidmətləri
vətəndaşlara daha sə mə rə li, çevik və şəffaf formada
çatdırır. Artıq Gəncə və Xaçmazda da Məkanın
açılması nəzərdə tutulur. 

Qısa müddətdir istifadəyəverilməsinə bax ma ya raq
ümumilikdə 50 mindənçox vətəndaş mü ra ci əti,62
mindən çox xidmət sayı qeydə alınıb. Mü ra ci ət lər
daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, özəlləşmə, ka dastr,
torpaq istifadəçiliyi və digər sahələr ilə bağ lı olub. 

Dövlət əmlaklarının özəlləşməsi üzrə keçirilən hər -
raclar Məkanda təşkil olunur. Burada 100 nə fə rin
hərracı izləmək imkanı var. Həmçinin hərracı on layn
olaraq internet vasitəsilə canlı izləmək də müm kündür.
Məkanda indiyədək 10-dan çox hər rac keçirilib. 

ƏXM-da ümumilikdə Komitənin fəaliyyət sa hə lə -
rinə uyğun 46 xidmət təqdim edilir. Bununla ya -
naşı,burada notarius, bank, memarlıq və la yi hə lən dir -
mə işləri, əmlakın sığortalanması və poçt xid məti də
həyata keçirilir. Müraciətlərə həs sas lıq la yanaşılır, 100-
ə yaxın işçi tərəfindən xidmətlər təm kinlə vətəndaşlara
göstərilir.

Ən çox müraciət daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə
bağlı olub. Əmlaklara dair çıxarış almaq istəyən və -
təndaşlara mülkiyyət sənədi elektron şəkildə ve ri lir.
Belə ki, elektron çıxarışlar Elektron Hökumət por talına
yerləşdirilir. Hüquq sahibinin çıxarışı hə min portal
vasitəsilə real vaxt rejimində əldə et mə si imkanı
yaradılır. Daha sonra həmin çıxarış və tən daşın
“Elektron hökumət” portalındakı şəxsi ka bi netinə
yerləşdirilir. Şəxsi kabineti olmadıqda isə ba zada
saxlanılan çıxarış sonradan şəxsi kabinet ya radıldıqdan
sonra avtomatik olaraq ora transfer olur. 

Mülkiyyət sənədi haqqında məlumatlar şəxsin te -

lefon nömrəsinə, poçt ünvanına göndərilir. Elek tron
qaydada göndərilən bildirişlərdə çıxarışın re yestr və
qeydiyyat nömrəsi, elektron çıxarışın yox la nılması ilə
bağlı keçid linki göstərilir. Vətəndaş komitənin
“Elektron çıxarışını yoxla” xidmətinə da xil olaraq
çıxarışın qeydiyyat və reyestr nöm rə lə ri ni qeyd
etməklə sənədin düzgünlüyünü yoxlamaq imkanına
malikdir. Bunun üçün isə isti fa də çi lər dən nə elektron
imza, nə də ödəniş tələb olunur.

Komitə könüllük fəaliyyətinin genişlənməsinə də
töhfə verir. Belə ki, binada könüllülər masası ya radılıb
və onların xidmətlərindən də istifadə olu nur.
Vətəndaşlar Məkanda yerləşdirilən xüsusi ter mi nal lar
vasitəsilə ödənişlərini həyata keçirə bi lər lər. 

Eksteritorial iş prinsipinə əsaslanan Məkanda elek -
tron idarəetmə sistemi vasitəsilə xidmətlər də qiq,
prosedurlar daha sürətli həyata keçirilir. Bina İKT
avadanlıqları ilə tam təchiz olunub. 

Vətəndaşlar məlumat mərkəzinə yaxınlaşmaqla in -

formasiya əldə edə bilirlər. Bununla yanaşı, on la rın
müraciət imkanlarının asan laş dı rıl ma sı və mə lu mat -
lılığının təmin edilməsi məq sə di lə məlumat nöq tələri,
habelə müasir elektron informasiya da şı yı cı ları, o
cümlədən mo ni torlar quraşdırılıb. Bu da və təndaşlara
gös tə ri lən xidmətlərin növləri, üs tün lük ləri, tələb olu -
nan sənədlərin siyahısı barədə in for ma si ya nı rahat əldə
etməyə imkan yaradır. Və tən daş lar elektron
monitorlara daxil olmaqla xid mət  ləri internet üzərindən
yerinə yetirə bilirlər.

İnzibati binanın birinci mərtəbəsində uşaq oyun sa -
həsi də mövcuddur. Burada həmçinin kafe və ki tab -
xana da fəaliyyət göstərir. Növbə za ma nı vaxtın sə mə -
rəli keçməsi üçün kitabaxanadan, ka fedən is ti fa də
etmək olar. Həmçinin və tən daş la rın rahatlığı və
xidmətlərin yüksək keyfiyyətinin təmin edil mə si üçün
müasir mebel və avadanlıqlar quraşdırılıb.  

Vətəndaşların internetə çıxış imkanlarının yax şı -
laş dırılması ilə bağlı pulsuz wifi quraşdırılıb. 

Binanın daxili ilə yanaşı xarici görünüşü də zövq lə
inşa edilib. Müasir dizaynda qurulması Ba kı nın
memarlıq görünüşünə əlavə gözəllik qatır. Həm çinin
məkanın ərazisiabadlaşdırılıb, asfalt və ya şıllıq salınıb
və yeni işıq dirəkləri quraşdırılıb. Bi na nın gecə
görüntüsü isə olduqca gözəldir. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən növbəti
özəlləşdirməhərraclarından biri 21 may tarixində keçiriləcək. Budəfəki
hərraca 19 səhmdar cəmiyyətinin dövlətə məxsus səhm paketləri çıxarılıb.
Səhm paketləri ümumi səhmlərin 30%-45%-ni təşkil edir. Səhmdar
cəmiyyətləri paytaxt, Sumqayıt, Salyan, Bərdə kimi şəhər və rayonlarda
yerləşir. Bu dövlət əmlaklarının fəaliyyət istiqamətləri iqtisadiyyatın
müxtəlif sahələrini əhatə edir. Belə ki, səhmdar cəmiyyətlərindən 8-i inşa-
at sektoru, 6-sı aqrar sektor, 5-i isə sənaye, nəqliyyat və xidmət
sektorlarına aiddir.

Şəki rayonu, Cumakənd kəndindəki “Şəki Tikinti
Quraşdırma”səhmdar cəmiyyətinin torpaq sahəsi 200 min kv.m-dən
çoxdur. Hərraca çıxarılan bu dövlət əmlakı tikinti quraşdırma, tikinti təmir
və bərpa işləriüzrə fəaliyyət göstərir. Səhmdar cəmiyyətinin ərazisinə
idarə, istehsalat, ferma binaları, sement anbarı, dülgər sexi və digər
tikililər aiddir. Qeyd edək ki, “Şəki Tikinti Quraşdırma”səhmdar
cəmiyyətinin özəlləşdir mə yə çıxarılan səhm zərfinin nominal dəyəri 31
min 878 manatdır.

Özəlləşdirməyə çıxarılan dövlət əmlaklarından biri də Sumqayıt
şəhəri, Sülh küçəsindəki “Azər me ta lin vest” səhmdar cəmiyyətidir. Layihə
- istehsalat və ti kin ti-quraşdırma sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisənin
torpaq sahəsi 92 min 414 kv.m-dir. Müəssisənin ərazisində inzibati-
təsərrüfat və mexaniki təmir sexi, yeməkxana, sement anbarı, inzibati
məişət binası və digər tikililər var. Adıçəkilən səhmdar cəmiyyətinin
hərraca çıxarılan səhm sərfinin nominal dəyəri 58 min 673 manatdır.

Avtomobil sahibi olmaq istəyən şəxslər hərraca çıxarılan nəqliyyat
vasitələri üzrə seçim edə bilər. Buraxılış illəri 2004-2011 olan nəqliyyat
vasitələri Nissan, Kia və Qaz markalarına aiddir. Onların ilkin hərrac
qiyməti 3 min manat və 8 min manatdır.

Hərraca çıxarılan hər bir dövlət əmlakı haqqında ətraflı məlumat
komitənin rəsmi saytı (emdk.gov.az) və Özəlləşdirmə portalında (privati-
zation.az) mövcuddur. Elektron mənbələr vasitəsilə dövlət əmlaklarının
ünvanları, şəkilləri,ilkin hərrac qiymətləri və digərməlumatlarla ilə daha
yaxından tanış olmaq olar.   

ELANLAR
№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi sahəsi

(kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
Hərraca çıxarılan  ilkin satış

qiyməti (manat)
Hərracda yekun satış

qiyməti (manat)
Sərəncamın №-

si və tarixi

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Yasamal rayonu,
İ.Qutqaşınlı küçəsi, 3

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

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 101,5 x 20000 20000 №277

26.10.2018

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

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

(kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi

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

Hərracda yekun satış qiyməti
(manat)

Sərəncamın №-
si və tarixi

1 Dülgər sexi Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Tbilisi
prospekti, 64A

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 23,3 x 1 12500 12500 №135

14.10.2016

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%)
(manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)
10% beh
(manat)

1 58 saylı mağaza İmişli rayonu, Bəhrəmtəpə
qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 140,8 161,5 x 4500 x 500 5000 500 

2 Xırda Topdan
Satış Müəssisəsi

İmişli rayonu, Yalavac kəndi,
İmişli-Cəfərli yolunun kənarı

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 281,9 5580,0 x 10000 x  15000 25000 2500 

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 İmişli şəhərində müvafiq yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

əlaqə telefonu: (kod 02124) 6-35-31, 6-40-29
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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"AZQUR Holdinq-Kompani" 
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin  

Mühasibat Balansı
31 dekabr 2018-ci il tarixinə

"AZQUR Holdinq-Kompani" Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin Mənfəət və zərər haqqında hesabatı

(xərclərin funksiyaları üzrə)
31 dekabr 2018-ci il tarixinə

"AZQUR Holdinq-Kompani" Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin 

Kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabatı
31 dekabr 2018-ci il tarixinə

"AZQUR Holqinq-Kompani" ASC-nin
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

31 Dekabr 2018-cı il tarixinə

"AZQUR Holdinq-Kompani" Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin Mənfəət və zərər haqqında hesabatı

(xərclərin xüsusiyyəti üzrə)
31 dekabr 2018-ci il tarixinə

Bölü
mün
№-si

Aktiv və Passivlər Hesabın
№-si

Qeyd
lərə
isti-
nad

2017-ci il 2018-cı il

AKTİVLƏR
1 Uzunmüddətli aktivlər
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 0,00 0,00
2 Qısamüddətli aktivlər
21 Qısamüddətli debitor borcları 21X - 218 80.975,75 78.343,16
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 22X 208,18 12.536,60
24 Sair qısamüddətli aktivlər 24X 138.990,57 138.990,57
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 220.174,50 229.870,33

CƏMİ AKTİVLƏR 220.174,50 229.870,33

(manatla) (manatla)

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
3 Kapital
30 Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital 4.200,00 4.200,00
34 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 215.974,50 225.670,33

CƏMİ KAPİTAL 220.174,50 229.870,33
4 Uzunmüddətli öhdəliklər

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 0,00
5 Qısamüddətli öhdəliklər

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 0,00 0,00
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 0,00 0,00

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 220.174,50 229.870,33

Bölü
mün
№-si 

Aktiv və Passivlər Hesabın №-si Qeydlər
ə istinad 2017-ci il 2018-cı il

60 Əsas əməliyyat gəliri 601 - 602 - 603 1.045.307,93 670.385,64
70 Satışın maya dəyəri 701 775.339,81 658.265,85

Ümumi Mənfəət 269.968,12 12.119,79
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 269.968,12 12.119,79

90 Mənfəət vergisi 901 + 902 53.993,62 2.423,96

80 Hesabat dövründə xalis
mənfəət (zərər) 801= Hesablama 215.974,50 9.695,83

Bazis hər bir səhmin
mənfəəti Hesablama 51,42 2,31

Bölü
mün
№-si 

Aktiv və Passivlər Hesabın №-si 
Qeydl

ərə
istinad

2017-ci il 2018-cı il

60 Satış 601 - 602 - 603 1.045.307,93 670.385,64
İstifadə edilmiş mate-

rial ehtiyatları
201 nömrəli hesabın
krediti üzrə dövriyyə 58.292,19

İşçi heyəti üzrə
xərclər

533 nömrəli hesabın
krediti üzrə dövriyyə 90.449,26 57.879,98

73 Sair əməliyyat xərləri 731 626.598,36 600.385,97
Vergiqoymadan əvvəl

mənfəət (zərər) 269.968,12 12.119,69

90 Mənfəət vergisi 901 + 902 53.993,62 2.423,94

80 Hesabat dövründə
xalis mənfəət (zərər) 801-Hesablama 215.974,50 9.695,75

Bazis hər bir səhmin
mənfəəti Hesablama 51,42 2,31

Nizamnamə
kapitalı

Bölüşdürülm
əmiş mınfəət

Yenidən
qiymətlənd
irmə üzrə

ehtiyat

Kapitalın
cəmi

Əvvəlki dövrün əvvəlinə
qalıq 4.200,00 50.040,67 54.240,67

Əvvəlki dövr üzrə xalis
mənfəət 26 215.974,50 215.974,50

Digər daxilolmalar
/(silinmələr) 27 -50.040,67 -50.040,67

Əvvəlki dövrün sonuna
qalıq 28 4.200,00 215.974,50 220.174,50

Hesabat dövrünün
əvvəlinə qalıq 4.200,00 215.974,50 220.174,50

Hesabat dövrü üzrə xalis
mənfəət 26 9.695,83 9.695,83

Hesabat dövrünün sonuna
qalıq 28 4.200,00 225.670,33 229.870,33

Qeydl
ərə

istinad
2017 2018

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti
Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya zərər 215.974,50 9.695,83

mənfəət vergisi üzrə xərclər             53.993,62 2.423,96
ehtiyatlar             0,00

ehtiyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri 49.599,62 2.632,59
əməliyyat kreditor borcları və hesablaşmalar            -138.812,15

ödənilmiş  vergilər -181.907,43 -2.423,96
Əməliyyat fəaliyyəti nəticəsində yaranan  pul

vəsaitlərinin xalis hərəkəti -1.151,84 12.328,42

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması
(azalması) -1.151,84 12.328,42

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti
2017 2018

Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və
onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği 1.360,02 208,18

İl ərzində pul vəsaitləri və onların ekviva lent lə ri nin
artması (azalması) xarici valyutaların məzənnələrinin

dəyişməsinin təsiri
-1.151,84 12.328,42

Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və
onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı 208,18 12.536,60

Rəy: 
Mən,“AZQUR HOLDİNQ-KOMPANİ” ASC-nin  31 dekabr 2018-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında

hesabatdan, məcmu gəlirlər haqqında hesabatdan, kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatdan və göstərilən
tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatdan, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli
prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət Milli Mühasibat Uçotu
Standartlarına uyğun olaraq  hazırlanmış maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünün auditini apardım. 

Hesab edirəm ki,, maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2018-ci il tarixinə olan maliyyə vəziyyəti,
maliyyə nəticələri, kapitaldakı dəyişikluklər və bu tarixə başa çatmış il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti barədə Milli
Mühasibat Uçotu Standartlarına müvafiq olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdən düzgün və ədalətli təsəvvür
yaradır.

Rəy üçün əsaslar :
Mən auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına  uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətlərim,

əlavə olaraq hesabatın “Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən
maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan “Etika məcəlləsinin”  tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı deyiləm
və  digər etik öhdəliklərimi bu  məcəllənin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişəm. Mən hesab edirəm ki, əldə
etdiyim audit sübutları rəyi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Əsas audit məsələləri :
Əsas audit məsələləri mənim peşəkar mühakiməmə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən

əhəmiyyətli məsələlərdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair
rəyin formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır və mən bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy vermirəm. 

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin məsuliyyəti:  
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına  uyğun olaraq hazırlanmasına və

düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif
olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə
məsuliyyət daşıyır. 

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində
olmadığı yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət
göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında
məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə
məsuliyyət daşıyır. 

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti: 
Mənim məqsədim maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli

təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə  etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o
zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə
aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq,
istifadəçilərin belə  maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu
halda, əhəmiyyətli hesab edilir. 

SƏRBƏST   AUDİTOR:                                         BƏNNAYEV  E.B

Ünvan: Sumqayıt şəhəri.
29-cu məh.ev 4/33 
02 mart 2019-cu il 

“AZQUR HOLDINQ- KOMPANİ” 
ASC-nin rəhbərliyinə

"Bakı Yastıq Zavodu " Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Maliyyə Hesabatlarına dair Qeydlər,

31 Dekabr 2018-ci il tarixdə bitən il üzrə

Mənfəət və zərər haqqında hesabat,
31 Dekabr 2018-ci  il tarixinə

(Azərbaycan manatı ilə)

Qeydlər 2018 2017
Aktivlər

Torpaq,tikili,avadanlıqlar 4 191 507,95 214 879.87
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 191 507,95 214 879.87

Qısamüddətli aktivlər
Qısa müdətli aktivlər 4448,37

Ehtiyatlar 9 23 571,39 45 871.39
Debitor borcları 10 -

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri 253 145,78 253 145.78
Sair qısamüddətli aktivlər 11 115 690,78 184 175.78

Pul vəsaitləri və onun ekvialentləri 12 20,55 27.17
Cəmi qısamüddətli aktivlər 396 876,84 483 220.12

Cəmi aktivlər 588 384,79 698 099.99
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital 253 922,00 253 922.00

Kapital ehtiyatları 106 304,00 128 604.00
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)     13 4448,37

Cəmi capital 364674,37 382 526.00
Uzunmüddətli öhdəliklər

Digər öhdəliklər 14 223 710,42 315 573.99
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 223 710,42 315 573.99

Cəmi öhdəliklər 223 710,42 315 573.99
Cəmi capital və öhdəliklər 588 384,79 698 099.99

Qeydlər bu maliyyə hesabatalarının tərkib hissəsidir
Auditor rəyi  5 və 6-cı səhifələrdə öz əksini tapmışdır

Qeydlər 2018 2017

Əsas əməliyyat gəliri 17 126 242,92 57 623,58

Ümumi mənfəət

Digər əməliyyat gəliri  (zərəri) 18 32100,51 17224,00

İşçi heyəti üzrə xərclər 19 (29389,00) (23408,00)

Amortizasiya xərci (köhnəlmə) (23371,92) (27925,18)

Sair əməliyyat  xərcləri 21 (100022,05) (73545,11)

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət 5560,46 (50030,71)

Mənfəət vergisi (1112,09)

Hesabat dövründə xalis mənfəət 4448,37 (50030,71)

Qeydlər bu maliyyə hesabatalarının tərkib hissəsidir
Auditor rəyi  5 və 6-cı səhifələrdə öz əksini tapmışdır

“Sumqayıt – Çörək” Açıq  Tipli
Səhmdar Cəmiyyətinin
01.01.2018-ci ildən  01.01.2019-cu il dövrü  üçün
İLLİK   HESABATI
2.1.1    ”Sumqayit – Çörək” Açıq  Tipli Səhmdar
Cəmiyyəti – özəlləşdirilmiş.
VÖEN -2900192171
Dövlət qeydiyyat nömrəsi – AZ1001017230
2.1.2    Sumqayıt  şəhəri, Lermontov küçəsi,13.
2.1.3    Hesabat ili ərzində heç bir dəyişikliklər
olmayıb.
2.1.4    Hesabat ili ərzində filiallar və
nümayəndəliklər yaranmayıb və ləğv
edilməyib.
2.1.5    Hesabat ili ərzində heç bir törəmə
cəmiyyəti yaranmayıb və ləğv edilməyib.
2.1.7    Çörək və qənnadı məmulatlarının istehsalı
və satışı.
2.1.9    Çörək məmulatları
2.1.10  01.01.2019-cu il tarixə işçilərin sayı -264
nəfər
Hesabat ili ərzində rüblük dinamika:
1-ci rüb: 255 nəfər
2-ci rüb: 253 nəfər
3-cü rüb:259 nəfər
4-cü rüb:264 nəfər
2.1.11 Müşahidə Şurasının üzvləri:                                          
1.Bünyatov Fərəməz İbrahim oğlu.                             
2.Qasımov Əlfüqar Zülfüqar oğlu                               
3.Rəsulova Şirin Abdulxaq qızı                                   
4.Məmmədov Şirzad Həsən oğlu                                 
5.Xəlilov Tahir Veysəlqara oğlu                                  
İdarə Heyyətinin üzvləri:
1.Hüseynov Ramiz Gülmalı oğlu                                                                                                                                        
2.Süleymanov Cüleyman Əzizağa oğlu                                                                                                
3.Əzizov Bəylər Abas oğlu
4.Xasiyeva İradə İnşalla qızı
5.Cahangirov İlqar Vəlyəddin oğlu
6.Quliyev Əjdər Surxay oğlu
7.Mansurov Məharət Şərif oğlu
8.Şahbazov Mürşüd Cümşüd oğlu                                                                                        
9.Əzimov Mehdi Əyyub oğlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2.1.12  “Sumqayıt – Çörək” Açıq  Tipli Səhmdar
Cəmiyyətinin  523 səhmdarı var.
2.1.15   Səhmdar Cəmiyyəti  hər il səhmdarların
yığıncağını keçirir.    
2.1.15.1 Hesabat ili dövrü üçün səhmdarların
yığıncağı  19 mart 2019-cu il tarixdə
Sumqayıt şəhər, Lermontov küç.,13, “Sumqayıt –
Çörək” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin akt
zalında  keçirilib.
2.1.15.2.Ümumi  yığıncaqda  aşağıda  qeyd olunan
qərarlar qəbul edilib:
1.”01.01.2018-ci ildən 01.01.2019-cu  ilədək olan
dövr ərzində görülən
işlərin  hesabatı” təsdiq olunub.
2.”Maliyyə- təftiş  komissiyasının hesabatı”  təsdiq
olunub.
3.Müşahidə şürası və İdarə heyyətinin üzvləri
seçilib.
4.İdarə heyyətinin sədri seçilib.
5.Maliyyə - təftiş komissiyası seçilib.
6.Mənfəətin bölüşdürməsi və əldə edilmiş xalis
mənfəətdən istifadənin təyin edilməsi barədə:
dividendə cəlb olunub -88967,90 AZN
bu məbləğdən
vergiyə         - 8896,79 AZN
səhmdarlara -  80071,11 AZN
2.1.16.1  Adi adlı səhm.
2.1.16.2  Dövlət Qeydiyyatı Nömrəsi
AZ1001017230
2.1.16.3  381291 səhm və səhmin  nominal dəyəri
2.00 AZN ( iki manat ) təşkil edir.
2.1.16.4  Səhmlərin  məcmu nominal dəyəri
762582 AZN 
2.1.16.5  Hesabat ili ərzində səhmlər üzrə
ödənilmiş dividend – 80071,11 AZN
2.1.16.6  Hesabat ili ərzində istiqrazlar
buraxılmayıb.
2.1.19.İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığınca-
ğın tarixi – 19.03.2019-ıu il
2.1.20.Hesabatın açıqlanma mənbəyi –
“Mülkiyyət” qəzeti. 

“Sumqayıt- Çörək” ATSC-nin
Direktoru Ə.Z.Qasımov
Baş  mühasib S.N.Muradova
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29 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-daYardımlı şəhərində hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

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

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı

İcarə mü qa vi lə-
sinin nöm rəsi və

tarixi
Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Güzəştli satışda
iştirak hüququ olan

şəxslərin  sayı

Əmlakın start
(satış) qiyməti

(100%) (manat)
Əmlakın ilkin satış

qiyməti (manat)
Güzəştli satışa

yönəldilən hissəsi
(15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)
10% beh
(manat)

1 Çayüzü kənd
klubu

Yardımlı rayonu,
Çayüzü kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsi x 76,4 179,7 x 3500 3500 x  500 4000 400 

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 Yardımlı şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Yardımlı şəhəri üzrə: ünvan: Yardımlı şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 96 əlaqə telefonu: (kod 02520) 6-26-68
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.
Ucar şəhəri üzrə: ünvan: Ucar şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi 28,

əlaqə telefonu: (kod 02021) 3-01-13, 3-36-77
Xaçmaz şəhəri üzrə: ünvan: Xaçmaz şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə

küçəsi, 7 əlaqə telefonu: (kod 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Qusar şəhəri üzrə: ünvan: Qusar şəhəri, M.Füzuli küçəsi 21,

əlaqə telefonu: (kod 02338) 5-24-87

Zaqatala şəhəri üzrə:
ünvan: Zaqatala şəhəri, Nizami Gəncəvi küçəsi, 9, əlaqə telefo-

nu: (kod 02422), 5-22-52, 5-39-70
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).

Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə Auksion
Mərkəzi tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

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

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

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%)
(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satılmış hissə

(15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)
10% beh
(manat)

1 Bərgüşad kənd
Mədəniyyət evi

Ucar rayonu, Bərgüşad
kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Ağdaş
Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 310,0 477,2 5 6500 x 1000 7500 750 

2 Alıcqışlaq kənd klubu Xaçmaz rayonu,
Alıcqışlaq kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 260,7 296,0 3 4250 x  750 5000 500 

3 Mollaburhan kənd
klubu

Xaçmaz rayonu,
Mollaburhan kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 100,2 157,5 x 1250 x  250 1500 150 

4 Uğur kənd klubu Qusar rayonu, Uğur
kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 332,4 734,0 3 4250 x  1750 6000 600 

5 9 saylı Səyyar Mexa -
nikləşdirilmiş Dəstəsi

Zaqatala rayonu, Aşağı
Tala kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 4,0 6700,2 x 500 x  29500 30000 3000 

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Nərimanov rayo-
nu, Azadlıq prospekti, 148A

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı De -
partamenti, Nərimanov rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın ya -
rım zirzəmisinin bir hissəsi 117,4 x 27500 x 27500 2750 
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29 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

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

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,
Dədə Qorqud küçəsi, bina 24

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

3 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 54,4 x 7000 x 7000 700 

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

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

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

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 92,2 x 12000 x 12000 1200 

3 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Tərtər şəhəri, Heydər Əliyev
prospekti, 6B

Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti, Tərtər rayon
Mənzil İstehsalat Təmir-İstismar Sahəsi

1 mərtəbəli binanın bir
hissəsi 86,2 x 10000 x 10000 1000 

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Gəncə şəhəri üzrə: 
ünvan: Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Zərifə Əliyeva küçəsi, 3

əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76

Tərtər şəhəri üzrə: ünvan: Heydər Əliyev prospekti 46, əlaqə
telefonu: (kod 2223), 6-24-54

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.
Biləsuvar şəhəri üzrə: ünvan: Biləsuvar şəhəri, Puşkin

küçəsi, 30 əlaqə telefonu: (kod 02529) 5-01-17
Sabirabad şəhəri üzrə: 

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Lənkəran şəhəri üzrə: ünvan: Lənkəran şəhəri, Qala

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

ünvan: Qazax şəhəri, Azadlıq küçəsi, 75 əlaqə telefonu: (kod
02229) 5-17-96

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

əlaqə telefonu: (kod 2020) 5-27-77
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.

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 Göygöl şəhərində müvafiq yerli hərrac

komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.
Göygöl şəhəri üzrə: ünvan: Göygöl şəhəri, Azad Kazımov

küçəsi, 1 (Göygöl İcra Hakimiyyətinin binası), əlaqə telefonu: (kod

02220) 5-36-05
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 Yevlax şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Yevlax şəhəri üzrə: ünvan: Yevlax şəhəri, Q.Quliyev küçəsi 8A,

əlaqə telefonu: (kod 022336) 6-45-62
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Cəlilabad şəhəri üzrə: ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər Əliyev

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Ağstafa şəhəri üzrə: ünvan: Ağstafa şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 57 əlaqə telefonu: (kod 02222) 5-26-10, 055-665-13-11
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

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

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

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı

Əmlakın start
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satılmış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Ulacalı kənd
Mədəniyyət Evi

Sabirabad rayonu,
Ulacalı kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Sabirabad Regional
Mədəniyyət İdarəsi 347,7 4142,4 x 11250 x 9000 20250 2025 

2 Qeyri-yaşayış
binası

Biləsuvar rayonu,
Aşağı Cürəli kəndi

Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti, Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısının Aşağı Cürəli kənd İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 111,5 301,0 x 4500 x 750 5250 525 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satılmış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Tatoba kənd
Sənətkarlıq klubu

Lənkəran rayonu,
Tatoba kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsi 37,5 1170,0 3 1000 x 2500 3500 350 

2 Moloja kənd
Sənətkarlıq klubu

Lənkəran rayonu,
Moloja kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsi x x 3 250 x x 250 25 

3 İkinci Şıxlı kənd
Folklor Evi

Qazax rayonu, İkinci
Şıxlı kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi 378,7 451,0 2 5000 x  1000 6000 600 

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bərdə şəhəri, Heydər
Əliyev prospekti, 77

"Azərmənzilkomplektlayihətəmir" İxtisaslaşdırılmış Çoxsahəli
Birliyi, Bərdə rayon Mənzil-Təmir İstismar Sahəsi

2 mərtəbəli binanın 2-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi 12,5 x 1350 x 1350 135 

2 Qeyri-yaşayış
binası

Goranboy rayonu,
Qarquçaq kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1 mərtəbəli ayrı tikili 54,9 206,2 450 850 1300 130 

№ 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 Göygöl Kar di orev -
matoloji Sanatoriyası

Göygöl şəhəri,
Hümmel küçəsi, 42

Azərbaycan Respublikası
Səhiyyə Nazirliyi 1117,9 3242,0 25 232500 x 17500 250000 25000 

№ 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 "İstisu" meh-
manxanası

Yevlax şəhəri, S.C.Pi -
şəvəri küçəsi, 14B

Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti, Yevlax Şəhər
Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi 1562,6 2835,8 x 190000 x 35000 225000 22500 

№ 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

Cəlilabad şəhəri, Səməd
Vurğun küçəsi, 73A

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 225,3 8285,9 x 15000 x  35000 50000 5000 

№ 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 Mal fermasının yarım-
çıq tikilisi

Ağstafa rayonu,
Köçəsgər kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 4829,0 2500 10000 12500 1250 
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat                                                                                                                                                                                                                                                                    
Torpaq müsabiqə və hərracları may ayının 30-da  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.                                                                                                                                                                  

(Ərizələr 29 aprel 2019-cu il - 29 may 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

Sıra
№ si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra
hakimiyyəti, bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya
hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə tele-
fonu

Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan
torpaq sahəsi və satıcı ilə

bağlanacaq müqavilənin layihəsi
ilə tanış olma tarixi, vaxtı və

ünvanı

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

icarəyə verilir

Satışda-normativ qiymət,
icarədə icarə haqqının
aşağı həddi (manatla)

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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün satılır
və ya icarəyə verilir

Uqodiya (təsərrüfat yeri)
növü, keyfiyyət qrupu,

şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində hüququ
təsdiq edən sənədin

nömrəsi

1 Samux rayonu Samux
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri,

H.Əliyev meydanı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
30 may 2019-cu il tarixinədək

Gəncə ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 69,12 560,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 507012000744

2 Sabirabad rayonu
Yolçubəyli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 4,0 ha İcarə 4,70 176,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı V qrup şərti yararsız 909012000806

3 Saatlı rayonu Novruzlu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 183,00 636,00 64,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 908012000354

4 Salyan rayonu Parça
Xələc Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 181,68 780,00 78,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 809012002411

5 Salyan rayonu Parça
Xələc Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 181,68 780,00 78,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 809012002413

6 Salyan rayonu Parça
Xələc Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 181,68 780,00 78,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 809012002414

7 Neftçala rayonu Xol
Qarabucaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 14,0 ha İcarə 55,40 455,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000635

8 Neftçala rayonu Xol
Qarabucaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 12,81 ha İcarə 50,70 416,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000634

9 Neftçala rayonu Xol
Qaraqaşlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 1,01 ha İcarə 4,00 23,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000696

10 Neftçala rayonu Xol
Qaraqaşlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
8200 kv.m

İcarə 3,30 19,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000697

11 Neftçala rayonu Xol
Qaraqaşlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 6,87 ha İcarə 27,20 155,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000698

12 Neftçala rayonu Xol
Qaraqaşlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 14,64 ha İcarə 58,00 330,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000699

13 Neftçala rayonu Xol
Qaraqaşlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 19,3 ha İcarə 76,40 434,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000700

14 Neftçala rayonu Xol
Qaraqaşlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 14,45 ha İcarə 57,20 325,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000701

15 Neftçala rayonu Xol
Qaraqaşlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 10,09 ha İcarə 40,00 227,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000702

16 Neftçala rayonu Xol
Qaraqaşlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 1,68 ha İcarə 6,70 38,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000703

17 Neftçala rayonu Xol
Qaraqaşlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 6,83 ha İcarə 27,00 154,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000704

18 Neftçala rayonu Xol
Qaraqaşlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 18,66 ha İcarə 73,90 420,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000705

19 Neftçala rayonu Xol
Qaraqaşlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 11,74 ha İcarə 46,50 264,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000706

20 Neftçala rayonu Xol
Qaraqaşlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 8,41 ha İcarə 33,30 189,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000707

21 Neftçala rayonu Xol
Qaraqaşlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 7,01 ha İcarə 27,80 158,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000708

22 Neftçala rayonu Xol
Qaraqaşlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 3,48 ha İcarə 13,80 78,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000709

23 Neftçala rayonu Xol
Qaraqaşlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 3,01 ha İcarə 11,90 68,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000710

24 Neftçala rayonu Xol
Qaraqaşlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 8,2 ha İcarə 32,50 185,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000711

25 Neftçala rayonu Xol
Qaraqaşlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 10,56 ha İcarə 41,80 238,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000712

26 Neftçala rayonu Xol
Qaraqaşlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 3,32 ha İcarə 13,20 75,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 807012000713

27 Hacıqabul rayonu Qarasu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 may 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
250 kv.m

Satılır 20,90 940,00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 910012000485

28 Göyçay rayonu Göyçay
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev

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

Ucar ərazi şöbəsi
61 kv.m
Satılır 58,56 2240,53 Sahibkarlıq I zona şəhər 408012001133

29 Ağdam rayonu
Əhmədağalı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri,

H.Əliyev prospekti, 357 Tel: (020) 205 27 77
30 may 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 240,00 780,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 609012000505

30 Ağdam rayonu Qaradağlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri,

H.Əliyev prospekti, 357 Tel: (020) 205 27 77
30 may 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
60 kv.m
Satılır 6,33 750,00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 609012000509

31 Tərtər rayonu Xoruzlu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri,

H.Əliyev prospekti, 357 Tel: (020) 205 27 77
30 may 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
102 kv.m

Satılır 10,76 510,00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 611012000300

32 Tərtər rayonu Mamırlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri,

H.Əliyev prospekti, 357 Tel: (020) 205 27 77
30 may 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 10,0 ha İcarə 152,38 550,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı I qrup əkin 611012000301

33 Tərtər rayonu Mamırlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri,

H.Əliyev prospekti, 357 Tel: (020) 205 27 77
30 may 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 13,39 ha İcarə 204,04 736,00 Kənd təsərrüfatı I qrup əkin 611012000212

34 Tərtər rayonu Mamırlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri,

H.Əliyev prospekti, 357 Tel: (020) 205 27 77
30 may 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
4236 kv.m

İcarə 6,45 24,00 Kənd təsərrüfatı I qrup əkin 611012000213

35 Qazax rayonu Xanlıqlar
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,

Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
30 may 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 3,0 ha İcarə 2,16 150,00 Heyvandarlıq örüş 501012001469

36 Ağstafa rayonu Köçəsgər
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,

Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
30 may 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
6500 kv.m

İcarə 0,47 18,00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) örüş 502012000892

37 Ağstafa rayonu Köçəsgər
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,

Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
30 may 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 5,0 ha İcarə 3,60 155,00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) örüş 502012000891

38 Ağstafa rayonu Köçəsgər
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,

Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
30 may 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
5000 kv.m

İcarə 0,36 16,00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) örüş 502012000886

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 221,98 1470,00 147,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003119

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 101,32 840,00 84,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 301012002008

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1100 kv.m

Satılır 139,31 1155,00 116,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 301012001597

42 Qusar rayonu Həzrə
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 151,98 1320,00 132,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 301012077282

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 151,98 1320,00 132,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 301012001925

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 151,98 1320,00 132,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 301012001816

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
100 kv.m

Satılır 6,38 465,00 47,00 Sahibkarlıq sair torpaqlar şərti yararsız 301012002250

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
150 kv.m

Satılır 15,07 675,00 68,00 Sahibkarlıq sair torpaqlar şərti yararsız 301012002227

47 Qusar rayonu Xuray
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
427 kv.m

Satılır 54,08 470,00 47,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 301012077268

48 Qusar rayonu Xuray
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
481 kv.m

Satılır 60,92 529,00 53,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 301012077277

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
852 kv.m

Satılır 119,17 698,00 70,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 304012001121

50 Beyləqan rayonu İkinci
Şahsevən Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

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

Beyləqan ərazi şöbəsi
50 kv.m
Satılır 5,28 750,00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 607012000891

51 Masallı rayonu Ərkivan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri,

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

Cəlilabad ərazi şöbəsi
6000 kv.m

İcarə 6,62 120,00 12,00 Kənd təsərrüfatı III qrup bonitet balı 58
əkin 805012000944

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

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

Şəki ərazi şöbəsi 2,9 ha Satılır 6284,89 12470,00 Sahibkarlıq şərti yararsız 404012003420

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

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

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 306,00 1992,00 Fərdi yaşayış evi I zona 401012001237

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

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

Şəki ərazi şöbəsi
50 kv.m
Satılır 9,07 250,00 Sahibkarlıq şərti yararsız 403012001245

55 Qax rayonu Tasmalı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

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

Şəki ərazi şöbəsi
65 kv.m
Satılır 14,87 312,00 Sahibkarlıq şərti yararsız 403012001692

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

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

Şəki ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 3,91 4050,00 Fərdi yaşayış evi I qrup çoxillik əkmə 402012002092
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29 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%)
(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satılmış hissə

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

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)
10% beh
(manat)

1 Yuxarı Aran qəsəbə
Mədəniyyət evi

Beyləqan rayonu,
Yuxarı Aran qəsəbəsi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Kürdəmir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 754,4 3483,0 2 15000 x 5000 20000 2000 

2 Milabad qəsəbə
Mədəniyyət evi

Beyləqan rayonu,
Milabad qəsəbəsi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Kürdəmir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 929,8 2948,0 3 16000 x  5000 21000 2100 

3 Bürzünbül kənd
klubu

Yardımlı rayonu,
Bürzünbül kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 26,2 56,0 x 250 x  250 500 50 

4 Bərcan kənd klubu Yardımlı rayonu,
Bərcan kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 65,9 392,9 x 500 x  500 1000 100 

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.
Beyləqan şəhəri üzrə:  ünvan: Beyləqan şəhəri, S.İmrəliyev

küçəsi, 95 əlaqə telefonu: (kod 02122) 5-16-24
Yardımlı şəhəri üzrə:  ünvan: Yardımlı şəhəri, Heydər Əliyev

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

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)

Daşkəsən şəhəri üzrə:  ünvan: Daşkəsən şəhəri, Heydər Əliyev
meydanı, 4 əlaqə telefonu: (kod 2221) 5-56-51

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İsmayıllı şəhəri üzrə: ünvan: İsmayıllı şəhəri, Heydər Əliyev

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

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

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

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

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

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

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

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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.
Abşeron rayonu üzrə: ünvan: Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri,

M.Hüseynzadə küçəsi, 315 əlaqə telefonu: 349-21-83
Sumqayıt şəhəri üzrə: ünvan: Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12,

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

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

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

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

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

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

Neftçala şəhəri üzrə: ünvan: Neftçala şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 33,

əlaqə telefonu: (kod 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
Sabirabad şəhəri üzrə: ünvan: Sabirabad şəhəri, İlham İsgəndərov küçəsi 9,

əlaqə telefonu: (kod 02123) 5-63-52
Şəki şəhəri üzrə: ünvan: Şəki şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 9A, əlaqə

telefonu: (kod 02424) 4-26-10, 4-40-36

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

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

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

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

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

Gəncə şəhəri üzrə:  ünvan: Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Zərifə
Əliyeva küçəsi, 3 əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76

Masallı şəhəri üzrə:  ünvan: Masallı şəhəri, Talışxanov küçəsi, 32A,
əlaqə telefonu: (kod 022521) 5-32-00

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.

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

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

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

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

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

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Xətai rayonu,
Xudu Məmmədov küçəsi, 31

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

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 103,6 x 12500 x 12500 1250 

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Daşkəsən şəhəri, M.Əsədov
küçəsi, 5

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti, Daşkəsən şəhər Kommunal
Müəssisələri Kombinatı

4 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 50,5 x 3800 x 3800 380 

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 9-cu
mikrorayon, bina 18/19

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

9 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 18,8 x 2000 x 2000 200 

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 17-ci
mikrorayon, bina 14

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

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 29,1 x 2000 x 2000 200 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%)
(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satımış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)
10% beh
(manat)

1 Kərpic istehsal
edən sahə

Ağdaş rayonu, Aşağı
Nemətabad kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş
"Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 45,0 16789,0 x 2500 x  35000 37500 3750 

2 Tircan kənd Ya -
radıcılıq klubu

İsmayıllı rayonu,
Tircan kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 523,4 1635,0 1 40000 x  4000 44000 4400 

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

Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Bülbülə
qəsəbəsi, S.Bəhlulzadə küçəsi, 89V

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

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 88,1 x 8000 x 8000 800 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 "Laçın" restoranı Sumqayıt şəhəri, Bağlar massivi,
Dəniz kənarı, Sahil küçəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 442,5 2440,0 1 80000 x  125000 205000 20500 

2 Beton və məhlul
istehsal edən sahə

Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,
Kimyaçılar küçəsi, 1 döngə 4

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 382,9 3700,0 x 22500 x  25000 47500 4750 

3 Yardımçı təsərrüfat Saatlı rayonu, Heydərəbad kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 174,2 34875,5 x 12500 x  35000 47500 4750 

4 "İncilli" kafesi Mingəçevir şəhəri, İncilli küçəsi,
25

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 147,3 3650,0 2 7500 x  18250 25750 2575 

5 Şərab sexi Ucar rayonu, Müsüslü kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 361,9 33000,0 x 5000 x  50000 55000 5500 

6 7/9 saylı mağaza İmişli şəhəri, Xiyabani küçəsi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 119,3 783,0 x 6750 x  4000 10750 1075 

7 Qoxmuq istirahət
zonası Şəki rayonu, Qoxmuq kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 317,4 2867,0 x 17500 x  7500 25000 2500 

8 30 saylı mağaza Abşeron rayonu, Hökməli
qəsəbəsi, M.Əliyev küçəsi, 5A

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 184,6 231,8 x 10000 x  3000 13000 1300 

9 22 saylı mağaza Neftçala şəhəri, Şəhriyar küçəsi,
7A

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 266,7 x x 6750 x x 6750 675 

10 53 saylı mağaza Sabirabad rayonu, Qalaqayın
kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 178,5 207,5 x 2500 x  500 3000 300 

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 138 saylı mağaza Gəncə şəhəri, Y.Məm mədəliyev
küçəsi, 65

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 179,1 x x 12500 x  x 12500 1250 

2 "Çinar" soyuducular
zavodunun Şəmkir filialı Şəmkir rayonu, Keçili kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 2095,1 27150,0 x 65000 x  85000 150000 15000 

3 İki mərtəbəli istehsal sexi Gəncə şəhəri, Kəpəz ra yo nu, Z.Əli -
yeva küçəsi, 2-ci döngə, bina 10

İstehsal və Xidmət Müəssi-
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1160,8 x 1 156250 x  x 156250 15625 

4 Kənd Məhsulları İstehsalı və
Emalı üzrə yardımçı təsərrüfat Masallı rayonu, Xıl kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 986,1 26173,7 x 25000 x  50000 75000 7500 

5 Qovlar tikiş fabrikinin
Goranboy sahəsi Goranboy rayonu, Şəfikürd kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 660,2 3008,0 x 12500 x  7500 20000 2000 

6 Qeyri-yaşayış binası Goranboy rayonu, Dəli məmmədli
şəhəri, T.Əkbəri küçəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 199,5 244,6 x 2500 x  1000 3500 350 
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8ELANLAR
29 may 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı

Ümumi
faydalı sahəsi

(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satımış hissə  (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)
10% beh
(manat) 

1 Dülgər ema-
latxanası

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi,
A.Abdullayev küçəsi, 6F

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 184,0 572,1 x 7500 x 5000 12500 1250 

2 51 saylı
mağaza

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı
qəsəbəsi, Məşədi Adil küçəsi, "21A", "21B"

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 118,0 x x 9000 x x 9000 900 

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

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

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

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

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

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

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

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

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

Sabirabad şəhəri üzrə: ünvan: Sabirabad şəhəri, İlham

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

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

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

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

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

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

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

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 17-ci
mikrorayon, bina 64

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

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 24,3 x 2250 x 2250 225 

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 9-cu
mikrorayon, bina 42

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

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 17,1 x 2000 x 2000 200 

3 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Sabirabad şəhəri,
İ.İsgəndərov küçəsi, 51

“Azərmənzilkomplektlayihətəmir” İxtisaslaşdırılmış Çoxsahəli Birliyi,
Sabirabad rayon Mənzil İstismar Sahəsi

1 mərtəbəli binanın bir
hissəsi 44,0 x 3500 x 3500 350 

№ 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, Xətai rayonu,
R.Məmmədov küçəsi, 4

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

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 213,7 x 25000 x 25000 2500 

2 Qeyri-yaşayış sahəsi Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Zığ
qəsəbəsi, Zığ yolu, 24B

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 1
saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 84,5 x 8500 x 8500 850 

3 Qeyri-yaşayış sahəsi Bakı şəhəri. Binəqədi rayonu, 7-ci
mikrorayon, F.Məlikov küçəsi, 1b

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

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 98,5 x 12500 x 12500 1250 

"Ağstafasutikinti" 
ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

30 may 2019-cu il, saat 11-00-da "Ağstafasutikinti" Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı cəmiyyətin inzibati
binasında keçiriləcək.

Gündəliyə çıxarılan məsələlər:
1. Cəmiyyətinin işinin olmaması ilə əlaqədar olaraq, əmlak və torpaq vergisinin
ödənilməsi barədə.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.

Ünvan: Ağstafa şəhəri, Cəfər Cabbarlı 4
İdarə Heyəti

"Rasifoğlu" ASC-nin səhmdarlarının
nəzərinə!

28 iyun 2019-cu il, saat 11-00-da "Rasifoğlu" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
səhmdarlarının növbəti ümumi yıgıncagı keçiriləcəkdir.

Gündəliyə çıxarılan məsələlər:
1. Səhmdar cəmiyyətinin idarəetmə orqanlarının 2018-ci il üzrə maliyyə-
təsərrüfat fəaliyyəti barədə hesabatı
2. Digər məsələlər.
Ümumi yıgıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.

Ünvan: Goranboy rayonu,Goranboy şəhəri, C.Cabbarlı küçəsi 5
Əlaqə telefonu: : (02224) 5-26-99

"Rasifoglu" ASC-nin İdarə Heyəti

“Müasir Mühəndis Texnologiyaları” MMC-nin
təsisçilərinin nəzərinə!

17 iyun,  2019-cı il, saat 11:00 “Müasir Mühəndis Texnologiyaları” MMC-nin
təsisçilərinin  növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1. Cəmiyyətin alqı-satqı müqaviləsinə əsasən təsisçilərin paylarının bir hissəsinin   

Cəmiyyətin digər təsisçiyə notariat qaydada satılması ilə əlaqədar Cəmiyyətin     
Nizamnaməsində dəyişikliyin təsdiqi.

2. Cəmiyyətin əsas təsisçilərinin paylarının üçüncü şəxsə satılması barəsində
3. Cəmiyyətin bütün əmlakının və yaxud bir hissəsinin satılması barəsində
4. Digər məsələlər

Ümumi yığıncaqda bütün təsisçilərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə iştirakı
vacibdir.

Ünvan: Bakı şəhəri, Ələsgər Qayıbov küçəsi, 6 
(Kondisionerlər zavodunun yanında, Metro “Bakmil”, 

Yanğın söndürən məntəqə ilə üzbəüz)
Əlaqə telefonu: : 050 407 25 03

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 19 aprel
2019-cu il tarixli, 75 nömrəli sərəncamı ilə Kür-Təcrübi Nərə Balıqartırma

Zavodu “S.Q.Kərimov  adına Kür-Təcrübi Nərə Balıqartırma Zavodu”
məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinə  çevrildiyini elan edir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Bakı ərazi
şöbəsinin məsləhətçisi Həsənov Rövşən Fərhad oğluna

məxsus xidməti vəsiqə itdiyi üçün etibarsız hesab edilsin.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Bakı ərazi
şöbəsinin məsləhətçisi Tağıyev Murad Fəxrəddin oğluna
məxsus xidməti vəsiqə itdiyi üçün etibarsız hesab edilsin.

Elan

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 18
fevral 2019-cu il tarixli, 39 nömrəli sərəncamı ilə Azərbaycan

Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Su Hovzələrində
Bioloji Resursların Artırılması və Mühafizəsi Departamentinin tabeliyində
olan D.Yusifov adına Qəbələ Qızıl Balıqartırma Zavodu “D.Yusifov adına

Qəbələ Qızıl Balıqartırma Zavodu” açıq səhmdar cəmiyyətinə (VÖEN
4400122841) çevrildiyini elan edir. 
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