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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində
könüllülər və gənc kadrlar üçün “Heydər
Əliyev və Azərbaycanda uğurlu mülkiyyət
islahatları: sosial-iqtisadi nəticələr və
inkişaf meyilləri” adlı tədbir keçirilib

Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin rəhbərliyinin
regionlarda keçirəcəyi vətəndaş
qəbulunun vaxtı dəyişilmişdir

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat Torpaq
müsabiqə və hərracları iyun ayının 
13-də saat 15:00 keçiriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ulu öndər Heydər Əliyevin
doğum gününə həsr olunan ağacəkmə aksiyasında iştirak edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Fəxri xiyabanda 
ulu öndər  Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Mayın 10-da Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban
Əliyeva və ailə üzvləri Zığ dairəsi-Heydər Əliyev
Beynəlxalq Aeroportu avtomobil yolunun 28-ci
kilometrliyində salınan yaşıllıq sahəsində ulu
öndər Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunan
ağacəkmə kampaniyasında iştirak ediblər.

Ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar
Babayev “Keçmiş yod-brom zavodunun
çirklənmiş ərazilərinin təmizlənməsi” və “Heydər
Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun yaxınlığındakı
çirklənmiş ərazilərin təmizlənməsi” layihələri
barədə Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi.

Qeyd edək ki, dövlətimizin başçısının
tapşırığına əsasən Suraxanı rayonunda keçmiş
yod-brom zavodunun ərazisində lay suları, duz,
yod və digər tullantılarla çirklənmiş 67 hektar
sahənin təmizlənərək bərpa edilməsi, kollektor-
drenaj sisteminin qurulması işləri uğurla icra
olunub. Ümumilikdə, indiyədək bu ərazidə yerli
iqlim şəraitinə uyğun 50 mindən çox müxtəlif növ
ağac əkilərək böyük yaşıllıq zolağı salınıb.

Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Meh ri ban
Əliyeva və ailə üzvləri ərazidə ağac ək di lər.Ulu öndər
Heydər Əliyevin anadan olmasının 96–cı ildönümü
münasibətilə keçirilən ağacəkmə ak siyasında 4 hektar
ərazidə, ümumilikdə, 3250 ağac əkildi. Ağaclar
əraziyə çəkilmiş müasir, avtomatlaşdırılmış damcılı
suvarma sistemi vasitəsilə su varılır. Suvarma üçün su
isə Hövsan Aerasiya Stan siyasından götürülür və
təmizləyici qurğularda tə mizləndikdən sonra suvar-
maya ötürülür. Damcılı su varma sisteminin elektrik
enerjisi ilə təchizatı Su raxanı Günəş Elektrik
Stansiyası hesabına təmin ediləcək.

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva aksiyada iştirak edən gənclərlə
görüşdülər. Dövlətimizin başçısı gənclərə ekoloji

durumun yaxşılaşdırılması ilə bağlı gördüyü işlərə
görə təşəkkürünü bildirdi. Azərbaycan gənclərinin
çox önəmli sosial-ekoloji layihələr icra etdiyini
deyən dövlətimizin başçısı Bakının daha da
gözəlləşdiyini, yaşıllaşdığını vurğuladı.

Azərbaycan dövləti ekologiyanın və ətraf
mühitin mühafizəsi məsələsinə həmişə xüsusi
diqqətlə yanaşır. Ölkəmizin zəngin flora və fauna-
sının qorunması, ekoloji durumun daha da yaxşı-
laşdırılması, Bakının yaşıllıqlar şəhərinə çev ril mə -
si istiqamətində ulu öndər Heydər Əliyev bütün
dövr lərdə çox böyük işlər görüb. Ümummilli Li de -
rin əsasını qoyduğu ənənə bu gün Prezident İlham
Əliyev tərəfindən ardıcıl şəkildə davam etdirilir.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda reallaşdırılan milli
inkişaf strategiyasının prioritet sahələrindən biri də
ətraf mühitin mühafizəsini, həmçinin insanların
sağlam təbii şəraitdə yaşamasını ən yüksək
səviyyədə təmin etməkdir. Dövlətimizin başçısı
tərəfindən 2010-cu ilin ölkədə “Ekologiya ili” elan
edilməsi isə bunun bariz nümunəsi olmaqla yanaşı,
bir daha sübut edir ki, Azərbaycanda ekoloji
siyasətə xüsusi diqqət ayrılır.

Prezident İlham Əliyev neftlə və digər
istehsalat tullantıları ilə çirklənmiş ərazilərin, lay
suları altında qalan torpaqların ekoloji vəziyyətinin
yaxşılaşdırılmasına da xüsusi diqqətlə yanaşıb.
Əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz su ilə təminatının
yaxşılaşdırılması ilə bağlı ölkədə ciddi əməli işlər
görülüb, milyonlarla ağac əkilib, yeni park və xiya-
banlar salınıb, yaşıllıqların miqyası isə ildən-ilə
daha da artırılıb. Bütün bu məqsədyönlü layihələr
ətraf mühitin qorunmasına, xüsusilə də vətən daş la -
rın sağlam mühitdə yaşamasına xidmət edir. Bi rin -
ci xanım Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi
Hey dər Əliyev Fondu da ölkəmizdə yeni ya şıl lıq -
ların salınmasına və mövcud yaşıllıq sahələrinin

qorunmasına xüsusi diqqət yetirir. Bu məsələdə
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA
İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü və dəstəyi ilə həyata
keçirilən layihələrin də mühüm rolu var.

Müxtəlif vaxtlarda icra olunan ekoloji layihələr

Azərbaycanın bütün regionlarını əhatə etməklə,
ümumilikdə ölkəmizin ekoloji vəziyyətinin
sağlamlaşdırılmasına böyük töhfələr verir.

Bu gün Azərbaycanın hər yerində vətəndaşların
iştirakı ilə ağacəkmə aksiyaları keçirilir. Bu işlərin
görülməsində, yaşıllıqların salınmasında, şəhər -

lərimizdə və rayonlarımızda təmizlik işlərində hər
bir sakin fəal iştirakı ilə seçilir. Təsadüfi deyil ki,
hazırda Azərbaycanda ekologiyanın qorunması,
əhalinin sağlamlığının təmin edilməsi isti -
qamətində görülən işlər bir çox ölkələrə
nümunədir.

Müasir müstəqil Azərbaycanın memarı və
qurucusu, görkəmli dövlət xadimi, xalqımızın dahi
oğlu və ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan
olmasının 96-cı ildönümü günüdür

Yaşarı dünyasından sonra xalqın yaddaşında
qalmaq hər kəsə nəsib olmur. Xalq yalnız
sevdiklərini yadda saxlayır və yaşadır. Heydər
Əliyev misilsiz xidmətlərinə görə hər zaman
Vətəni, xalqı üçün əziz olaraq qalacaq. Çünki bu
dahi insan xalqımız qarşısındakı xidmətləri ilə hələ
sağlığında ikən tarixin yaddaşında əbədiləşmiş
böyük azərbaycanlıdır. İstedadlı insanlar, böyük
şəxsiyyətlər üçün zaman və məkan məhdudiyyəti
yoxdur. Onlar heç bir zaman və məkana sığmırlar.
Bu, əsrlərin sınağından çıxan və öz təsdiqini tapan
bir fikirdir. Zaman onu da sübut edir ki, dünyanın
tarixi böyük şəxsiyyətlərin tərcümeyi-halıdır.
Heydər Əliyevin tərcümeyi-halı isə Azərbaycan
tarixidir. Çünki onun hakimiyyətdə olduğu illərdə
Azərbaycana bəxş etdiklərini tarix boyunca heç bir
hakimiyyət sahibi etməyib. O, Azərbaycan
salnaməsində təkrarolunmaz rəhbər, qüdrətli
dövlət başçısı, fədakar insan kimi qalıb. Çünki o,
Azərbaycanı dünyaya tanıdıb, dünyanı
Azərbaycana gətirib. O, Azərbaycanı qorumaq
üçün yaşayıb, Azərbaycanı yaşatmaq üçün qurub-
yaradıb. Heydər Əliyevin parlaq dühası onu
Azərbaycan xalqının Ümummilli Liderinə, üstəlik
dünya siyasətinin nəhənglərindən birinə çevirib.
Odur ki, Azərbaycan xalqı bu böyük övladı ilə
haqlı olaraq da öyünür.

“Mənim həyat amalım yalnız bütün varlığım
qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına,
dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mədəni
inkişafına xidmət olub”, - deyən Heydər Əliyev
istər sovet dönəmində, istərsə də müstəqillik
illərində qüdrəti və zəkası, böyük müdrikliyi və
uzaqgörənliyi ilə Azərbaycanı dünya məmləkətləri
sırasında layiqli yerə çıxarıb. O, keçmiş SSRİ-nin
ən nüfuzlu siyasətçilərindən biri idi. Bu səbəbdən
də “Azərbaycan sənin üçün kiçikdir, sən ittifaqa
lazımsan”, - deyə onu Moskvaya dəvət etdilər.

Amma burada o, həm də onu gözü götürməyən
məkrli qorbaçovların xəyanətinə tuş gəldi,
Vətəninə döndü. Bu qayıdış isə daha möhtəşəm
oldu. Ümidlə, inamla yolunu gözləyən xalqının
arzusu ilə yenidən hakimiyyətə gəldi. Milyonları
öz ətrafında, bir bayraq altında birləşdirə bildi.
Sözünün qüdrəti ilə hər kəsi inandırdı. Əməlləri ilə
sözünü gerçəyə çevirdi. Azərbaycan dövlət

quruculuğu prosesini sürətlə keçdi. Çünki ulu
öndər Heydər Əliyevin yaratdığı təməl prinsiplər
düzgün yerinə yetirilmişdi. Dahi siyasi xadimin
xidmətləri sayəsində dövlətçilik, azərbaycançılıq,
dünyəvilik, müasirlik kimi ideyalar cəmiyyətin
dünyagörüşü sisteminin ayrılmaz hissəsinə
çevrildi, müasir Azərbaycanın mövcudluğunun və
inkişafının ideya əsasını təşkil etdi. Heydər Əliyev

öz fəaliyyəti ilə Azərbaycanda demokratik
cəmiyyətə keçid mexanizmini yaratdı, müstəqil və
demokratik cəmiyyət formalaşdırmaq kimi tarixi
missiyanın öhdəsindən uğurla gəldi. Ulu Öndər
güclü dövlət, səmərəli iqtisadiyyat və azad insan
amillərinə əsaslanan konsepsiyası ilə müstəqil
Azərbaycanın tarixində qızıl səhifələr yazdı.
Heydər Əliyevin quruculuq salnaməsi

azərbaycanlıların həyatına birdəfəlik daxil oldu.
Onun Azərbaycana rəhbərlik illəri milli intibah
dövrü kimi əbədiləşdi.

Meydana silahsız gələn bu insan qüdrətli
Azərbaycan Ordusu yaratdı, cəbhədə atəşkəsə nail
oldu, iqtisadiyyatı dirçəltdi, ölkəmizdə böyük neft
erasının əsasını qoydu. Azərbaycanın müasir
tarixində misilsiz işlərə imza atdı. Heydər Əliyev
dövrü Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin,
elminin, təhsilinin qızıl dövrünə çevrildi. Türk
dünyasının bu böyük oğlu güclü dövlətçilik
məktəbi də yaratdı. Heydər Əliyev ən mürəkkəb
ziddiyyətli tarixi proseslərin gərdişindən bacarıqla
baş çıxaran, ən çətin vəziyyətlərdə belə təmkinini
itirməyən və dünyadakı geosiyasi dəyişiklikləri
realistcəsinə qiymətləndirib mənsub olduğu xalqın,
ölkəsinin çıxarlarını praqmatik ağılla və təcrübəsi
ilə dəqiqliklə hesablayan bir lider idi.

Xalqımızın xilaskar oğlunun doğum günündə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə
üzvləri Ümummilli Liderin məzarını ziyarət etmək
üçün Fəxri xiyabana gəldilər.

Prezident İlham Əliyev ümummilli lider
Heydər Əliyevin məzarı önünə əklil qoydu, Ulu
Öndərin xatirəsini ehtiramla andı.

Azərbaycan Respublikasının dövlət himni
səsləndi.

Sonra dövlətimizin başçısı və ailə üzvləri Ulu
Öndərin ömür-gün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq-
alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsini
ehtiramla anaraq məzarı üzərinə gül dəstələri
qoydular.

Görkəmli dövlət xadimi Əziz Əliyevin və
tanınmış həkim-alim Tamerlan Əliyevin məzarları
üzərinə də gül dəstələri düzüldü.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarının
ziyarət olunması mərasimində Baş nazir Novruz
Məmmədov, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov,
Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz
Mehdiyev, nazirlər, komitə və şirkət rəhbərləri,
Milli Məclisin deputatları iştirak ediblər.
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində 
dövlət qulluqçuları and içdilər

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin rəhbərliyinin
regionlarda keçirəcəyi vətəndaş qəbulunun vaxtı

dəyişilmişdir

İyunun ilk hərracı: 85 dövlət əmlakı özəlləşmədə

Hərracda 16 sifarişçi iştirak etdi, 12 dövlət əmlakı özəlləşdirildi

Azərbaycan Respublikası Prezidenti
İlham Əliyevin tapşırığına əsasən
vətəndaşların təklif, irad və müraciətləri ilə
yerindəcə tanış olmaq üçün mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin və
onların müavinlərinin bölgələrdə

vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun
olaraq, Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin rəhbərliyinin vətəndaş qəbulu
vaxtı 25 may tarixinə keçirilmişdir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
sədri Kərəm Həsənov 25 may 2019-cu il
tarixində Şəki rayonunda həmin rayonun
sakinlərini fərdi qaydada qəbul edəcək.
Komitə sədri tərəfindən qəbul saat 10:00-da
Şəki şəhərində yerləşən Heydər Əliyev
Mərkəzində  keçiriləcək. Həmin gün
Komitənin sədr müavinləri Rafiq Cəlilov
Qax rayonunda, Rüstəm Şahbazov isə
Zaqatala rayonunda vətəndaşlarla
görüşəcəklər. Komitə sədrinin
müavinlərinin qəbulu saat 10:00-da
müvafiq olaraq Qax və Zaqatala
şəhərlərində  yerləşən Heydər Əliyev
Mərkəzlərində keçiriləcəkdir. 

Qəbul zamanı komitənin aidiyyəti struktur
bölmələrinin rəhbərlərinin iştirakı ilə fəaliyyət
istiqaməti üzrə, o cümlədən daşınmaz əmlakın
qeydiyyatı, torpaqların kadastrı, dövlət
əmlakının özəlləşdirilməsi, hərraclarda iştirak,
dövlət əm la kı nın icarəyə götürülməsi,
torpaqların texniki pa rametrlərinin və
koordinatlarının müəy yən ləş di rilməsi, ünvan

məsələləri və bu sahədə bölgələrdə əhalini
maraqlandıran digər məsələlərlə bağlı
vətəndaşların müraciətlərinə baxılacaqdır.

Qəbulda yuxarıda qeyd olunmuş
rayonlardan olan vətəndaşlar iştirak edə
bilər və yalnız komitənin fəaliyyət
sahələrinə aid olan müraciətlərə
baxılacaqdır.

Qəbula yazılmaq istəyən vətəndaşlar
onlayn 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
Şəki ərazi şöbəsi:

(02424) 4-26-10, (02425) 5-43-83,
(02422) 5-22-52

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri
Xidmətinin 12 saylı Şəki Ərazi İdarəsi və 18
saylı 

Zaqatala Ərazi İdarəsi:
(02424) 4-21-30, (02425) 5-51-96,

(02422) 4-00-63

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
keçirdiyi hərraclar dövlət əmlaklarının
özəlləşdirilməsində rahat iştirak üçün fürsətlər
yaradır. Müxtəlif iqtisadi sahələrə aid səhmdar
cəmiyyətləri, kiçik müəssisələr və digər dövlət
obyektlərinin hərraca çıxarılması iştirak etmək
istəyənlərə geniş seçim imkanı vəd edir. Komitə
tərəfindən belə hərraclardan biri 04 iyun tarixində
keçiriləcək. Budəfəki özəlləşdirmə prosesinə 85
dövlət əmlakı çıxarılıb. Onlardan 22-si səhmdar
cəmiyyəti, 48-i kiçik dövlət müəssisəsi, 11-i qeyri-

yaşayış sahəsi, 4-ü isə nəqliyyat vasitəsidir. 
Hərraca çıxarılan səhmdar cəmiyyətləri Ağdaş,

Salyan, Bərdə, Yevlax kimi şəhər və rayonlarda
yerləşir. Ümumi səhmlərinin 30%-45%-liksəhm
paketləri özəlləşməyə çıxarılan dövlət əmlakları
sənaye, aqrar, tikinti, nəqliyyat və digər sahələrə
aiddir. Onlar arasında “Qax Taxıl”, “İsmayıllı
Təmir Tikinti”, “Ağdaş Quşçuluq” kimi gəlirli
fəaliyyət potensialı olan səhmdar cəmiyyətləri var.

Kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinə gəldikdə
isə onların ümumi faydalı sahəsi 20 kv.m ilə 3.3

min kv.marasındadır. Şəki rayonunun Qudla
kəndində yerləşən xidmət obyektinin ümumi
faydalı sahəsi 372.1kv.m-dir. İnvestor bu obyektin
fəaliyyətini turizm sahəsi üzrə davam etməklə
yanaşı, onu digər xidmət sahələrində də gəlirli
sahəyə çevirə bilər. İstirahət mərkəzinin geniş
torpaq sahəsi ilə birgə özəlləşdirilməsi onun
effektiv fəaliyyət imkanlarını artırır.

Biznesə yeni başlayanlar, eləcə də ofis və ya
xidmət obyekti axtaran şəxslər seçimlərini qeyri-
yaşayış sahələri üzrə edə bilər. Bu kateqoriyadan

olan dövlət əmlaklarının ümumi faydalı sahəsi
21.7 kv.m ilə 140 kv.marasındadır. Qeyri-yaşayış
sahələrindən 6-sı Bakıda, 5-i isə Sumqayıtda
yerləşir. Paytaxtın Qaradağ rayonu, Qızıldaş
qəsəbəsindəki binada yerləşən dövlət obyektinin
ümumi faydalı sahəsi 84.3kv.m-dir. Qeyri-yaşayış
sahəsininözəlləşdirilməsi üçün təyin olunan ilkin
hərrac qiyməti 6 min manatdır.

NissanMaxima və KiaSportagemarkalarından
olan nəqliyyat vasitələrinin buraxılış tarixləri
1998-2007-ci illərdir. Avtomobil sahibi olmaq

istəyənlər 3 min manat ilə 5 min 400 manat
aralağında ilkin qiymət təyin olunan bu dövlət
əmlakları üzrə seçim edə  bilər.

Hərraca çıxarılan hər bir dövlət əmlakı
haqqında ətraflı məlumat əldə etmək və onlayn
sifariş vermək istəyən şəxslər komitənin rəsmi
saytına (emdk.gov.az) və Özəlləşdirmə portalına
(privatization.az) daxil ola bilər. İştirakçılar və
prosesə marağı olan hər kəs açıq hərraclara həm
məkana gəlməklə, həm də onlayn formada qoşula
bilər.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 2019-cu il fevralın 19-da imzaladığı “Bəzi
çoxmənzilli binaların istismarına icazə verilməsinin
sadələş di ril mə si haqqında” fərmanının icrası ilə
bağlı iş lər daha da genişlənib. Ölkə başçısının tap şı -
rıq la rına uyğun olaraq Əmlak Məsələləri Döv lət
Komitəsi fəaliyyətini insan amilinin güc ləndirilməsi
istiqamətində həyata keçirir. Ko mitə buna uyğun
olaraq “Əmlakını qey diy ya ta al və mülkiyyətinə
sahib ol” kam pa ni ya sı çərçivəsində daha bir

istismara icazə ve ri lən binada- vətəndaşların
yaşadıqları ün van da səyyar xidmət göstərib. Belə ki,
mayın 7-də Bakının Nərimanov rayonunda yerləşən
istismara icazə verilmiş yeni çoxmərtəbəli
binasakinlərindən ilkin sənədlər toplandı. 

Məqsəd vətəndaş məmnunluğunun təmin
edilməsi, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması,
vətəndaş-məmur ünsiyyətinin azaldılması, o
cümlədən vaxt itirmədən rahatlıqla əm lak la rın
rəsmi qeydiyyata alınmasıdır. Həmçinin qey diyyat

prosedurlarının sadələşdirilməsi, so si allıq
prinsipinin təmin edilməsi əsas və zi fələrdəndir. 

“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sa hib
ol” kampaniyası çərçivəsində 90-a ya xın sakindən
birbaşa olaraq yaşadıqları yerdə əm laklarına dair
ilkin sənədlər toplandı. Eyni za manda belə bina
sakinləri üçün daşınmaz əm lakın qeydiyyatı ilə bağlı
maarifləndirmə təd biri də keçirildi. Maarifləndirmə
çər çi və sin də vətandaşlara bildirildi ki, artıq mənzil
sa hibləri çıxarışlarını kağız formasında deyil, elek -

tron qaydada əldə edəcək. Həmin mül kiy yət sənədi
şəxsin Elektron hökumət por ta lı na yerləşdiriləcək.
Çıxarışlar barədə bütün mə lumatlar şəxsin telefon
nömrəsinə və elektron poçt ünvanına göndəriləcək.
Elek tron qaydada göndərilən informasiyada çı xa rı şın
reyestr, qeydiyyat nömrələri, elektron çı xarışın
yoxlanılması ilə bağlı keçid linki gös tərilir.   

Qeyd edilməlidir ki, müvafiq Fərmanın
imzalanma tarixindən bu günə kimi bir neçə yeni
binada yerləşən 315 mənzilə dair çıxarışlar

sahiblərinə təqdim edilib. Həmin binalar Bakının
Səbail, Nəsimi, Yasamal, Xə tai, Nərimanov, Nizami
rayonlarında yerləşir. 

Məlumat üçün bildirilməlidir ki, adıçəkilən
Fərmanın icra mərhələsində vətəndaşlar həm
mobil ofislərə, həm də öz istəklərinə uyğun olan
müvafiq quruma müraciət etməklə mənzillərini
operativ qaydada qeydiyyata aldıra və sənədlərini
əldə edə bilərlər. Proses davamlı olaraq həyata
keçiriləcək. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində 8 may tarixində
ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı illiyi ilə
əlaqədar könüllülər və gənc kadrlar üçün “Heydər Əliyev və
Azərbaycanda uğurlu mülkiyyət islahatları: sosial-iqtisadi nəticələr
və inkişaf meyilləri” adlı tədbir keçirilib.

Məqsəd müasir təfəkkürlü gənclərə ulu öndər Heydər Əliyevin
əsasını qoyduğu mülkiyyət islahatlarından bəhs etmək, həmçinin
inkişaf yolunda irəliləyən bu sahənin hazırki vəziyyəti, tətbiq
edilən innovativ addımlar haqqında informasiya vermək, əmlak
idarəçiliyi sahəsində yeni nəslin fikirlərini müəyyənləşdirmək də
əsas vəzifələrdəndir.  

Tədbirdə çıxış edən Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədr
müavini Rüstəm Şahbazov müstəqil Azərbaycan dövlətinin
memarı və qurucusu, xal qımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
xilaskarlıq missiyasından danışdı. Həmçinin vətəni və xalqı
qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən, Azərbaycana rəhbərlik etdiyi
müxtəlif dövrlərdə verdiyi
taleyüklü qərarlardan və
atdığı tarixi addımlardan
söhbət açdı.

Qeyd edildi ki, ulu
öndər Azərbaycana rəh -
bərlik etdiyi 30 ildən artıq
tarixi dövrdə ölkəmizin
iqtisadi tərəqqisi yüksək
həddə çatdı, Azərbaycan
keçmiş ittifaq miqyasında
nüfuz qazandı, beynəlxalq
səviyyədə tanındı. Ümum -
milli lider Azərbaycan
Respublikasının gələcək
inkişafını demokratik və
dünyəvi dəyərlərə söy -
kənən sistemlər üzərində
qurdu.

Müstəqil Azərbaycanın
yeni iqtisadi modelinin
köklü mülkiyyət islahatları
bazasında formalaşması
zəruriliyini əsas götürən ulu
öndər mülkiyyətin müxtəlif
formalarının mövcud -
luğunu təsbit etdi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikasında əsaslı iqtisadi islahatlar
aparıldı, o cümlədən mülkiyyət islahatları strategiyası hazırlandı,
mülkiyyətin trans for ma si yası həyata keçirilməyə başladı. Bu
istiqamətdə mü va fiq normativ-hüquqi aktlar qəbul olundu və
qanun veri cilik bazası təkmilləşdirildi.

Daha sonra könüllülər və gənc kadrlar üçün ulu öndərin
dövründə həyata keçirilən mülkiyyət islahatlarından bəhs edən
çıxışlar oldu. “Heydər Əliyev və torpaq islahatları”, “Ümummilli
lider Heydər Əliyev və Azərbaycanda mülkiyyət islahatları: dövlət
əmlakının özəlləşdirilməsi – məqsədlər və nəticələr”, “Heydər
Əliyev: müasir əmlak idarəçiliyi və əmlak hüquqlarının səmərəli
təminatı”  adlı təqdimatlar edildi.

Bildirildi ki, ulu öndərimizin uğurla həyata keçirdiyi daxili və
xarici siyasətin nəticəsi olaraq ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitlik
bərqərar olduqdan sonra, iqtisadi islahatlara, o cümlədən onun
mühüm istiqamətlərindən biri olan dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi

prosesinə start verilmişdir. Ulu Öndərin qəbul etdiyi  özəlləşdirmə
proqramının başlıca məqsədləri iqtisadiyyatın gələcək inkişafı və
dirçəlişi, bazar iqtisadiyyatı sisteminin bərqərar olması və normal
fəaliyyəti üçün təməl şərtlərin yaradılması hesab edilmişdir. Qeyd
edildi ki, ulu öndər əmlak idarəçiliyi sahəsində daşınmaz əmlakın
qeydiy ya tının həyata keçirilməsi üçün müvafiq qanunvericilik bazası
formalaşdırdı. Vətəndaşların mənzil hüquqlarının qorunması
məqsədilə “Mənzil Məcəlləsi” qəbul edildi. Qanunla yol verilən
əsaslarla yaşayış sahələrini mülkiyyət hüququ ilə əldə etmə üsulları
müəyyən olundu. Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə digər
sahələrdə olduğu kimi torpaq idarəçiliyində də uğurlu islahatlar
həyata keçirilərək vətəndaşlara pay torpaqları verildi.

Tədbirdə Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
milli dövlətçiliyimizin inkişafı naminə həyata keçirilən uğurlu
islahatlar və nailiyyətlər qeyd edildi. Bildirildi ki, hazırda dövlət

başçısının rəhbərliyi ilə ölkəmizdə aparılan genişmiqyaslı
islahatlar çərçivəsində əmlak idarəçiliyi sahəsində innovativ
layihələr, modern yanaşmalar tətbiq edilir. Müxtəlif sahələr üzrə
özəlləşdirilmiş müəssisələr regionlarda uğurla fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə son illər həyata keçirilən uğurlu iqtisadi islahatlar
çərçivəsində torpaq idarəçiliyinə, ünvan reyestrinin aparılmasına,
daşınmaz əmlakın qeydiyyatının sadələşdirilməsinə, xidmətlərə
olan əlçatanlığın artırılmasına xüsusi diqqət ayrılıb. Son bir neçə
ildə görülmüş işlərin nəticəsidir ki, Doing Business
hesabatlarında Azərbaycan əmlak idarəçiliyi sahəsində ön sıralar-
dadır.

Bundan başqa Birinci vitse-prezident xanım Mehriban
Əliyevanın sosial sahələrlə yanaşı, iqtisadi sferalarda həyata
keçirdiyi genişmiqyaslı işlərdən danışıldı. Heydər Əliyev
Fondunun reallaşdırdığı irimiqyaslı layihələrdən bəhs edildi. 

Sonda könüllülərin çıxışları oldu və sualları cavablandırıldı.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
tərəfindənölkə üzrə kənd və qəsəbələrdə
sosial kampaniyaların keçirilməsi ilə
daşınmaz əmlakın qeydiyyatı xidmətləri
vətəndaşlaradaha rahat formada göstərilir.
“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə
sahib ol” aksiyası 8-10 may tarixlərində
Şirvan şəhəri, Hacıqəhrəmanlı qəsəbəsində
keçiriləcək.Çevik müraciət və əlçatan
xidmətlərdən yararlanmaq istəyən
sakinlərsaat 09:00-dan 17:00-dək səyyar
xidmət avtobusuna yaxınlaşa bilər.

Mobil ofisdə yaşayış evləri, bağ evləri,

həyətyanı torpaq sahələri, qeyri-yaşayış
sahələri və digər daşınmaz əmlakların
qeydiyyatı üçün sənədlərin toplanması, texniki
pasportların verilməsi kimi xidmətlər göstərilir.
Kampaniya çərçivəsində əhalinin qeydiyyat ilə
bağlı maarifləndirilməsi də həyata keçirilir.
Belə ki, sakinlərə xidmətprosedurları, tələb
olunan sənədlər, dövlət rüsumu və xidmət
haqqı ilə bağlı məlumat verilir, hüquqi yardım
göstərilir. Eyni zamanda, vətəndaşlar elektron
çıxarışa tam keçid barədə maarifləndirilir,
elektron çıxarışların üstünlükləri, istifadə qay-
daları izah olunur.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi indiyədək
keçirilən ən geniş mobil qeydiyyat xidmətini real laş dı -
rır. Belə ki, vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarının daha
səmərəli təmin edilməsi, xidmətlərdə əlavə təmasın
olmaması, o cümlədən qeydiyyat xidmətlərinin birbaşa
ola raq vətəndaşlara çatdırılması istiqamətində işlər
intensiv xarakter almaqdadır. Qeydiyyat xidmətlərinin
ün vanda göstərilməsi vətəndaş məmnunluğunun atı rıl -
ma sına yönəlib. Bu məqsədlə mayın 8-dən etibarən
Abşeronun Masazır qəsəbəsində yerləşən "İlin dörd fəsli
Mənzil-Servis" MTK-ya məxsus yeni inşa edilmiş bina
sakinlərinə yaşadıqları məkanda səyyar xidmət
göstərilir. Vətəndaşların arzusunda olduğu çıxarışın əldə
olunması üçün onlardan ilkin sənədlər toplanır.  Bu
kampaniya mayın 15-nə kimi davam edəcək.

Qeyd edilməlidir ki, mobil qeydiyyat xidməti 52
binanı əhatə edir və 2522 sakindən ilkin sənədlər
toplanır. Eyni zamanda belə bina sakinləri və MTK
üçün daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı
maarifləndirmə tədbiri də keçirilib. Ma arif lən dirmə
çərçivəsində vətandaşlara bildirilib ki, onlar şəxsiyyət
vəsiqəsini, maliyyə arayışını, protokoldan çıxarışı
təqdim etməklə çıxarışa sahib ola bilər. Sözügedən
sənədlərin vətəndaşlara verilməsi barədə MTK-ya
tövsiyə olunub. 

Bununla da vətəndaşlarla MTK arasında çıxarışın
əldə olunması ilə bağlı yaranan məsələlərə son qoyulur,
qeyri-leqal ödənişlərin verilməsi hallarının qarşısı alınır.
Bina sakinlərinə yaşadıqları yerlərdə mobil qeydiyyat
xidmətlərinin göstə ril məsi vətəndaş-məmur ünsiyyətinin

azaldılmasına, vaxt itirmədən, rahatlıqla əmlakların
rəsmi qey diy yata alınmasına səbəb olur.

Sakinlərə bildirildi ki, əmlaklarını rəsmi qeydiyyata
alan zaman tələb olunan dövlət rüsumu və xidmət
haqqını “Əmlakın qeydiyyatı kal kul ya to ru” vasitəsilə
əvvəlcədən, onlayn qaydada öy rə nə bilərlər. 

Bundan başqa, o da qeyd edildi ki, artıq mənzil
sahibləri çıxarışlarını kağız formasında deyil, elektron
qaydada əldə edəcək. Həmin mülkiyyət sənədi şəxsin
Elektron hökumət portalındakı şəxsi kabinetində
yerləşdiriləcək. Çıxarışlar barədə bütün məlumatlar
şəxsin telefon nömrəsinə və elektron poçt ünvanına
göndəriləcək.Elektron qaydada göndərilən informasiya-
da çıxarışın reyestr, qeydiyyat nömrələri, elektron
çıxarışın yoxlanılması ilə bağlı keçid linki göstərilib.  

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
7 may tarixində növbəti hərrac keçirilib. Vətəndaş
fəallığı ilə keçən hərracda dövlət əmlakları
rəqabətli mühit yaradıb. Belə ki, 12 dövlət əmlakı
üzrə ümumilikdə 16 sifariş verilib. Onlar arasında
kiçik dövlət müəssisəsi, qeyri-yaşayış sahələri və
nəqliyyat vasitələri var.Özəlləşdirilən dövlət
əmlakları paytaxtla yanaşı, Qazax, Gəncə və
Sumqayıt kimi şəhər və rayonlarda yerləşir.

Vətəndaşların marağına səbəb olan dövlət
əmlaklarından biri paytaxtın Nərimanov rayonu,
Ağa Nemətulla küçəsindəki qeyri-yaşayış
sahəsidir. Bu dövlət obyektinin ümumi faydalı
sahəsi 47.9kv.m-dir. İlkin hərrac qiyməti 35 min
manat olan qeyri-yaşayış sahəsinin hərracında 3
sifarişçi iştirak etdi. Hərrac prosesində yaranan
rəqabət dövlət əmlakının son hərrac qiymətini
yüksəltdi. Belə ki, qalib iştirakçı xidmət və ya ofis

obyekti kimi istifadəyə imkan verən bu obyekti 48
minmanat təklif edərək özəlləşdirdi. Hərracda
özəlləşdirilən digər qeyri-yaşayış sahələrinin isə
ümumi faydalı sahəsi 5.8 kv.m ilə 41.9
kv.marasındadır.

Özəlləşdirilən kiçik dövlət müəssisəsi Qazax
rayonunun Canalı kəndində yerləşir. Dövlət
əmlakının ümumi faydalı sahəsi 86.1 kv.m-dir.

Budəfəki hərracda buraxılış tarixi 2005 olan

nəqliyyat vasitəsi dəvətəndaş marağına səbəb oldu.
Belə ki, ilkin hərrac qiyməti 2 min manat olan
“QAZ-31105”markalı avtomobilə 3 nəfər sifariş
vermişdir.Hərracda yaranan rəqabətlə avtomobilin
son qiyməti 2 dəfədən çox yüksəldi. Hərrac qalibi
bu dövlət əmlakını 5 min manata özəlləşdirdi.

Qeyd edək ki, Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi tərəfindən növbəti hərrac 14 may
tarixində keçiriləcək. İştirak etmək istəyən

şəxslərin hərracda 58 dövlət əmlakı üzrə seçim
etmək imkanı var. Dövlət əmlaklarından 15-i
səhmdar cəmiyyəti, 31-i kiçik dövlət müəssisə və
obyekti, 5-i yarımçıq tikili və qeyri-yaşayış sahəsi,
7-si isə nəqliyyat vasitəsidir. Seçim etmək və
hərracda iştirak statusu qazanmaq istəyənlər
komitənin rəsmi saytı (emdk.gov.az) və ya
Özəlləşdirmə portalına (privatization.az) daxil ola
bilər.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin strukturuna daxil olan
vakant inzibati vəzifələrə qəbul edilən 10 dövlət qulluqçusunun10
may tarixində andiçmə mərasimi keçirilib. İlk olaraq andiçmə
mərasimində çıxış edən komitənin şöbə müdiri Nuranə Nəzərova
dövlət qulluqçularını təbrik etdi. Sonra müsabiqəni uğurla başa
vurmuş və dövlət orqanlarında işə başlamış namizədlər Azərbaycan
Respublikasına sadiq olacaqlarına, onun konstitusiyasına dönmədən
əməl edəcəklərinə, dövlətçiliyi və xidməti sirri qoruyacaqlarına,
dövlət qulluğunun onlara verdiyi hüquqları və üzərlərinə qoyduğu

vəzifələri qərəzsiz, vicdanla, yalnız qanunauyğun sürətdə və dövlətin
mənafeyi naminə həyata keçirəcəklərinə and içdilər.

Qeyd edək ki, müsabiqədə müvəffəqiyyət qazanmış namizədlər
6 ay stajçı kimi qulluğa qəbul edilib, daha sonra 3 ay sınaq
müddətini uğurla başa vuraraq ölkə qanunvericiliyinə uyğun
şəkildə daimi dövlət qulluğuna qəbul ediliblər.

Bildirilməlidir ki, komitə ötən il ərzindəDövlət İmtahan
Mərkəzi tərəfindən elan edilmiş müsabiqə və müsahibədən
müvəffəqiyyətlə keçən 85 nəfəri vakant vəzifələrə təyin edib. 

“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol” kampaniyası çərçivəsində daha bir istismara icazə verilən binada səyyar xidmət göstərilib

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində könüllülər və gənc kadrlar
üçün “Heydər Əliyev və Azərbaycanda uğurlu mülkiyyət islahatları: 

sosial-iqtisadi nəticələr və inkişaf meyilləri” adlı tədbir keçirilib

Bu günə qədər keçirilən ən geniş mobil qeydiyyat xidməti: 
52 binanın 2522 sakinindən ünvanda ilkin sənədlər toplanılır

Səyyar qeydiyyat xidmətləri bu həftə Şirvan
şəhərinin Hacıqəhrəmanlı qəsəbəsində

göstərilir
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07 may 2019-cu il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə keçirilmiş hərraclarda  satılmış istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlaklarının siyahısı

Bakı şəhəri  üzrə  07 may 2019-cu il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

Hərraca çıxarılan  ilkin
satış qiyməti (manat)

Hərracda yekun satış
qiyməti (manat)

Sərəncamın
№-si və tarixi

1 Qeyri-ya -
şayış sahəsi

Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ağa
Nemətulla küçəsi, 23

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

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 47,9 x 35000 48000 №46

01.03.2019

2 Qeyri-ya -
şayış sahəsi

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

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

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 36,7 x 6500 6500 №287

08.11.2018

3 Qeyri-ya -
şayış sahəsi

Bakı şəhəri, Nizami rayonu,
C.Naxşıvanski küçəsi, 22

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

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 5,8 x 1000 1000 №68

28.04.2017

4 Qeyri-ya -
şayış sahəsi

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

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

1 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 41,9 x 2000 2000 №169

22.06.2018

5 Qeyri-ya şa -
yış sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 18-ci mikrorayon,
bina 1

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

9 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 29,3 x 4000 4000 №169

22.06.2018

07 may 2019-cu il tarixdə Qazax rayonu üzrə  keçirilmiş hərracda satılmış kiçik dövlət müəssisəsinin (obyektin) siyahısı

11 iyun 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

"Azərelektrikşəbəkətikinti" ASC-nin 31 dekabr 2018-ci il tarixə
maliyyə vəziyyəti haqqında balans hesabatı

"Azərelektrikşəbəkətikinti" ASC-nin 31 dekabr 2018-ci il tarixə
MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏRLƏR  HESABATI

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

№ Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat
vasitələrinin markası Buraxılış ili Hərraca çıxarılan  ilkin

satış qiyməti (manat)
Hərracda yekun satış

qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi

1 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FIAT Doblo 2008 3700 3700 10/19 04.04.2019
2 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FIAT Doblo 2008 3700 3700 10/19 04.04.2019
3 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı UAZ-3741 2007 3300 3300 10/19 04.04.2019
4 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı QAZ-31105 2005 2000 5000 10/19 04.04.2019
5 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FIAT Doblo 2008 3700 3700 10/19 04.04.2019
6 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FIAT Doblo 2007 3500 3500 10/19 04.04.2019

№ 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 Canalı kənd
Diyarşunaslıq klubu

Qazax rayonu,
Canalı kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Ağstafa
Regional Mədəniyyət İdarəsi 86,1 x 2 1500 1500 №287

08.11.2018

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)
1. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi URAL-4320 1986 5000 500
2. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi KAMAZ-4310 1989 7000 700
3. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi ZİL-433360 1993 3000 300
4. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi UAZ-39514 2002 2500 250
5. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi UAZ-3962 2003 2500 250
6. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi UAZ-31512 2003 2000 200
7. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi UAZ-31512 2003 2500 250
8. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi VAZ-21214 2003 3000 300
9. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi MTZ-80 1990 3000 300
10. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Bakı Şəhər Statistika İdarəsi VAZ-21041 2008 2100 2100
11. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Bakı Şəhər Statistika İdarəsi VAZ-21041 2008 2100 2100
12. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 7000 700
13. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 7200 720
14. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 7500 750

Qeyd:  1-8-ci  sətirdə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsinin balansında olan
nəqliyyat  vasitləri 2-ci dəfə  təkrar hərraca çıxarılır.

9-cu  sətirdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
balansında olan  nəqliyyat  vasitəsi 2-ci dəfə təkrar hərraca
çıxarılır.

10-11-ci sətirdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Statistika Komitəsinin Bakı Şəhər Statistika İdarəsinin

balansında olan  nəqliyyat vasitələrinin 13 noyabr  2018-ci il
tarixində keçirilmiş hərracının nəticəsi ləğv olunduğu üçün
təkrar hərraca çıxarılır.

12-14-cü sətirdə Azərbaycan Respublikası Baş
Prokurorluğun balansında olan  nəqliyyat vasitələrinin 05 mart
2019-cu il tarixində keçirilmiş hərracının nəticəsi ləğv olunduğu
üçün  təkrar hərraca çıxarılır.

Qeyd: Sifarişlər Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri

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

1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (Hüquqi şəxslər
üçün:notarial qaydada təsdiq olunmuş qeydiyyat
şəhadətnaməsi,nizamnaməsi və VÖİN)

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

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

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

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

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

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

1401555071, 
Müxbir hesab AZ85NABZ01360100000003003944,

SWİFT BİK CTREAZ22.
Vəsaiti alan:Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin  yanında

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

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

AKTİVLƏR Qeyd 31 dekabr 2018-ci il 31 dekabr 2017-ci il

Uzunmüddətli aktivlər

Torpaq, tikinti  və avadanlıqlar (əsas vəsaitlə) 7 611.821,00 528.281,76

611.821,00 528.281,76

Qisamüddətli aktivlər

Ehtiyatlar 8 4.763.166,00 253.459,46

Qısamüddətli  debitor borcları 9 1.676.693,00 2.341.671,42

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 11 23.996,00 1.211.625,33

Sair qısamüddətli aktivlər 10 921.979,00 668.519,65

CƏMİ AKTİVLƏR 7.385.834,00 4.475.275,86

Kapital 7.997.655,00 5.003.557,62

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 16 172.600,00 172.600,00

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 1.217.063,00 1.840.853,30

CƏMİ KAPİTAL 1.389.663,00 2.013.453,30

ÖHDƏLİKLƏR

Qısamüddətli  faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 13 20.000,00 261.141,39

Qısamüddətli kreditor borcları 15 6.587.992,00 2.728.962,93

6.607.992,00 2.990.104,32

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 6.607.992,00 2.990.104,32

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 7.997.655,00 5.003.557,62

AKTİVLƏR Qeyd 2018-ci il 2017-ci il

Əsas əməliyyat gəliri 17 10.669.179,00 21.325.980,02

Satışın maya dəyəri 20 (9402107,00) (19072380,34)

Ümumi mənfəət (zərər) 1.267.072,00 2.253.599,88

Sair əməliyyat gəlirləri 18 9.331,00 83.648,32

İnzibati xərclər 21 (18687,00) (19279,89)

Əməliyyat mənfəəti (zərəri) 1.257.716,00 2.317.968,31

Maliyyə gəlirləri (müsbət məzənnə fərqi) - -

Maliyyə xərcləri (mənfi məzənnə fərqi) 22 - -

Fövqalədə gəlirlər 19 - -

Fövqalədə xərclər - -

Vergitutmadan əvvəl mənfəət (zərər) 1.257.716,00 2.317.968,31

Mənfəət vergisi 23 (251543,00) (463593,66)

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1.006.173,00 1.854.374,65

Mənfəətdə iştirak payı: - -

Səhimdarların payı - -

- -

Səhimdarların payına düşən bir səhmin məfəəti:

Bir səhmin əsas mənfəəti 24 - -

07 may 2019-cu il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış dövlət nəfinə müsadirə edilmiş əmlakların siyahısı

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

1 Ferma Göygöl rayonu ədəd 1 80000 80000 8000

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

1 Təmir alətləri Hərracların Təşkili üzrə Auksion
Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 36 23 23
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları iyun ayının 13-də saat 15:00 keçiriləcəkdir.

(Ərizələr  13 may 2019-cu il - 12 iyun 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

11 iyun 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Gəncə şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

Sıra
№
si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra
hakimiyyəti, bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya
hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu

Müsabiqə və ya hərraca
çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı

ilə bağlanacaq müqavilənin
layihəsi ilə tanış olma tarixi,

vaxtı və ünvanı

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

icarəyə verilir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə
icarə haqqının

aşağı həddi
(manatla)

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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə veri-

lir

Uqodiya (təsərrüfat yeri)
növü, keyfiyyət qrupu,

şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində hüququ
təsdiq edən sənədin

nömrəsi

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

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

Sumqayıt ərazi şöbəsi 66 kv.m İcarə 14,20 214,50 Sahibkarlıq II zona 309012002944

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
556 kv.m

Satılır 500,40 2318,50 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014716

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
800 kv.m

İcarə 0,0816 12,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı V qrup şərti yararsız 308012014124

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
121 kv.m

Satılır 392,04 440,40 Fərdi yaşayış evi II zona 308012014355

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 720,00 1600,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014776

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 720,00 1600,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014777

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 720,00 1600,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014741

8 Abşeron rayonu Qobu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

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

Abşeron ərazi şöbəsi
192 kv.m

Satılır 172,80 384,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014764

9 Abşeron rayonu Qobu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

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

Abşeron ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 720,00 1600,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014742

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
140 kv.m

Satılır 105,00 861,00 Sahibkarlıq III zona 911012001522

11 Neftçala rayonu Yuxarı
Qaramanlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
130 kv.m

Satılır 10,80 1430,00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 807012000714

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

Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Lənkəran ərazi şöbəsi
120 kv.m

Satılır 174,00 250,00 Fərdi yaşayış evi I zona 802012002644

13 Asatara rayonu Kijəbə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri, Qala

Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Lənkəran ərazi şöbəsi 6,9 ha İcarə 76,00 580,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 801012000922

14 Ucar rayonu Qaradağlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

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

Ucar ərazi şöbəsi 25 ha İcarə 25,20 550,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) IV qrup örüş 904012000910

15 Ucar rayonu Qaradağlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

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

Ucar ərazi şöbəsi 5 ha İcarə 5,04 110,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) IV qrup örüş 904012000906

16 Bərdə rayonu
Qəhrəmanlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357

Tel: (020) 205 27 77
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 8,93 ha İcarə 13,60 804,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) II qrup örüş 610012001535

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

Tel: (020) 205 27 77
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 80 kv.m satılır 8,45 992,00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 609012000333

18 Tovuz rayonu Əyyublu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 4,8 ha icarə 3,46 540,00 Heyvandarlıq Örüş 503012001788

19 Tovuz rayonu Əyyublu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

İcarə 0,029 4,50 Heyvandarlıq Örüş 503012001780

20 Tovuz rayonu Qaraxanlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
5200 kv.m

İcarə 3,72 26,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

III qrup, bonitet balı 59,
əkin 503012001790

21 Şəmkir rayonu Qasım
İsmayılov Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 5,41 ha İcarə 3,90 433,00 Heyvandarlıq örüş 504012004069

22 Ağstafa rayonu Poylu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
800 kv.m satı-

lır 74,63 820,00 Fərdi yaşayış evi I qrup bonitet balı 100
əkin 502012000895

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
234 kv.m

Satılır 93,60 702,00 71,00 Fərdi yaşayış evi III zona 302012002831

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
260 kv.m

Satılır 104,00 910,00 91,00 Fərdi yaşayış evi III zona 302012002648

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
883 kv.m

Satılır 195,99 1324,50 133,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012002945

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
823 kv.m

Satılır 182,67 1234,50 124,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012002956

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 3,26 ha icarə 7,82 163,00 17,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 301012002101

28 Qusar rayonu Hil
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 1,3 ha İcarə 3,12 52,00 6,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 301012001932

29 Qusar rayonu
Gədəzeyxur Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 11 ha İcarə 26,40 605,00 61,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 301012002248

30 Ağcabədi rayonu Qi -
yaməddinli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

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

Beyləqan ərazi şöbəsi 2,35 ha İcarə 28,76 141,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 608012000911

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

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 240.00 780,00 Fərdi yaşayış evi III zona 806012000557

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

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 1,8 ha İcarə 19,87 209,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

III qrup bonitet balı 59
əkin 805012001039

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

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 1,8 ha İcarə 19,87 209,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

III qrup bonitet balı 59
əkin 805012001039

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

pekti 27 Tel:(020) 2651076 
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 180,00 1890,00 189,00 Fərdi yaşayış evi II zona 307012000500

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

pekti 27 Tel:(020) 2651076 
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 180,00 1890,00 189,00 Fərdi yaşayış evi II zona 307012000501

36 Zaqatala rayonu
Çobankol Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
218 kv.m

İcarə 0,13 2,83 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup çoxillik əkmə 402012002347

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

9A Tel: (024) 244 26 10
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 405,10 1068,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001220

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

6 Tel: (024) 205 45 56
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 180,00 1645,00 Fərdi yaşayış evi II zona 405012001925

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

6 Tel: (024) 205 45 56
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 180,00 1645,00 Fərdi yaşayış evi II zona 405012001469

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

6 Tel: (024) 205 45 56
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 90,00 822,48 Fərdi yaşayış evi II zona 405012001455

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

6 Tel: (024) 205 45 56
13 iyun 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 90,00 822,48 Fərdi yaşayış evi II zona 405012001457

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

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

Özəlləşdirilən tor paq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış)
qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-ya şa yış
sahəsi

Gəncə şəhəri, Nizami
rayonu, Məhrəsə bağı

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 

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

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

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

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

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

1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Gəncə şəhərində yerli hərrac komissiyası

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

adına meydan (Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin binası) əlaqə

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

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

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 Quba şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

telefonu: (kod 02333) 5-31-62

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

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

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

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

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Talış kənd
klubu

Quba rayonu,
Talış kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi 81,6 317,0 3 2700 x 900 3600 360 

2 Haput kənd
klubu

Quba rayonu,
Haput kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi 36,5 53,2 3 900 x 450 1350 135 
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2019-cu il  iyun   ayının  11 -də keçiriləcək  pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

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

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

Nizamnamə
kapitalının

həcmi
(manat)

Buraxılmış
səhmlərin

ümumi sayı
(ədəd)

Bir səhmin
nominal
qiyməti
(manat)

Satışa çıxarılmış
səhmlər            Satışa çıxarılan

səhmlərin
nominal dəyəri

(manat)

Satışa
çıxarılan
səhmlərin

ilkin hərrac
(satış)

qiyməti
(manat)

İlkin satış
qiymətinin

10%-i həcmində
hesablanmış

behin məbləği
(manat)

sayı
(ədəd)

buraxılmış
səhmlərin

ümumi
sayında

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

edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş  hüquqi
və fiziki  şəxslər iştirak edə bilərlər.  Sifarişlər  Azərbaycan
Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
Əmlak Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri, Nizami
rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) və yaxud komitənin e-
emdk.gov.az elektron xidmətlər portalı vasitəsilə hərracın
keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək  qəbul
olunacaqdır. Məlumat dərc olunduğu gündən hərracda iştirak
etmək arzusunda olan fiziki və hüquqi şəxslər səhmləri satışa

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

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

-müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifa-
r i ş ;
-müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən
ödəmə sənədinin surəti; 

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

-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş

qaydada təsdiq edilmiş surətləri;        
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti. 
Pul hərracı   2019-cu ilin  iyun ayının 11-də saat 09:30-da

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Cəlilabad şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Cəlilabad şəhəri üzrə: ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər Əliyev

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Cəlilabad şəhəri üzrə: ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər Əliyev

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Daşkəsən şəhəri üzrə:  ünvan: Daşkəsən şəhəri, Heydər

Əliyev meydanı, 4 əlaqə telefonu: (kod 2221) 5-56-51
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Şirvan şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq

yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Mingəçevir şəhəri üzrə:  
ünvan: Mingəçevir şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 26/11,

əlaqə telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00

Yevlax şəhəri üzrə: ünvan: Yevlax şəhəri, Q.Quliyev küçəsi
8A, əlaqə telefonu: (kod 022336) 6-45-62

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

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

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

11 iyun 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Şirvan şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

11 iyun 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında tekrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış) qiyməti
(manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış)
qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Uşaq bağçasının yarım-
çıq tikilisi

Cəlilabad rayonu,
Gülməmmədli kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 10060,9 4500 24300 28800 2880 

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

Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 31 saylı Səyyar
Mexanikləşdirilmiş Dəstə

Cəlilabad şəhəri,
Qurtuluş küçəsi, 14A

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

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

Özəlləşdirilən 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

Daşkəsən şəhəri,
M.Əsədov küçəsi, 10

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti, Daşkəsən
şəhər Kommunal Müəssisələri Kombinatı

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

№ 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-ya şayış
sahəsi

Şirvan şəhəri,
Xəqani küçəsi, 22

Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti, Şir van
şəhər Mənzil Təsərrüfatı İdarəsi

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 33,4 x 1300 x 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 satımış hissə

(15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 138 saylı
mağaza

Mingəçevir şəhəri, Heydər
Əliyev prospekti, 110A

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

2 7 saylı
yeməkxana Yevlax rayonu, Aran qəsəbəsi İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş

"Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 228,2 x x 11500 x x 11500 1150 

3 5 saylı mağa-
za Yevlax rayonu, Aran qəsəbəsi İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş

"Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 52,6 x x 3000 x  x  3000 300 
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11 iyun 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

11 iyun 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

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

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

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

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

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

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

5 mərtəbəli binanın ya rım -
zirzəmisinin bir hissəsi 76,2 x 25000 x 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: Hərraclar Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Siyəzən şəhəri üzrə: ünvan: Siyəzən şəhəri, Babək küçəsi,
50, əlaqə telefonu: (kod 02330) 4-01-04

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

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

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

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

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

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

Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

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

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

küşəsi, 20)
Cəlilabad şəhəri üzrə: ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər

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

Xaçmaz şəhəri üzrə: 
ünvan: Xaçmaz şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 7 əlaqə tele-

fonu: (kod 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları

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

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.

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

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

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

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

11 iyun 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-ya şa yış
sahəsi

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu,
Həmzə Babaşov küçəsi, 9

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

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

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 67 saylı
mağaza

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakı -
xanov qəsəbəsi, 9-cu Ərəblinski küçəsi

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

2 52 saylı
mağaza

Siyəzən şəhəri, Heydər Əliyev 
küçəsi, 55A

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

3 54 saylı
mağaza

Siyəzən şəhəri, 
Heydər Əliyev küçəsi, 57

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

4 3 saylı
yeməkxana

Beyləqan rayonu, 1-ci Şahsevən kəndi,
Daşburun stansiyası

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

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

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

6 42 saylı
mağaza

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

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

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

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış)

qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

10%
beh

(manat) 

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Nizami rayonu,
B.Çobanzadə küçəsi, 59

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

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

№ Obyektin
adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi 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-yaşa -
yış sahəsi

Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,
Əşrəf Əliyev küçəsi, 148

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

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

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

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

2 8 saylı mağaza Bakı şəhəri, Xəzər rayo nu, Buzovna
qəsəbəsi, Araz küçəsi, 33K, Qapı 1

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 55,6 x x 1500 x  x  1500 150 

3 3 saylı Məişət evi-
nin videosalonu

Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev prospekti,
235

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 38,2 x x 2250 x x  2250 225 

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı

Ümumi fay -
dalı sahəsi

(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satılmış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 15 saylı bazarın 
1 saylı Ələt filialı

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

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 312,0 x x 25000 x  x  25000 2500 

2 Qeyri-yaşayış
binası

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kür də xa nı
qəsəbəsi, Hüsü Hacıyev küçəsi, 86 İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 87,4 x x 9375 x  x  9375 938 
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11 iyun 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da  Bərdə şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Bərdə şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Qax şəhəri üzrə: ünvan: Qax şəhəri, İ.Mustafayev küçəsi, 31

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

Gəncəvi küçəsi, 9, əlaqə telefonu: (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 Cəlilabad şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Cəlilabad şəhəri üzrə: ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

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

əlaqə telefonu: (kod 02229) 5-17-96
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Gəncə şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
İmişli şəhəri üzrə:  ünvan: İmişli şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 11,

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

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərraclar Gəncə şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

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

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

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-ya -
şayış sahəsi

Bərdə şəhəri, Heydər
Əliyev prospekti, 77

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

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

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

11 iyun 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Qazax şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

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

11 iyun 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Ağsu şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

11 iyun 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Gəncə şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin 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 şərt -
lərlə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Lələli kənd klubu Qax rayonu,
Lələli kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
Nazirliyi, Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi 82,8 256,9 x 4680 x 720 5400 540 

2 Mamrux kənd
Diyarşünaslıq Evi

Zaqatala rayonu,
Mamrux kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
Nazirliyi, Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi 135,6 167,5 x 9900 x 900 10800 1080 

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış)
qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış)
qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 16 mənzilli yaşayış binasının
yarımçıq tikilisi

Cəlilabad rayonu,
Privolnoye kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi-sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 8048,7 1800 34200 36000 3600 

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

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

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Alpoud kənd
Diyarşunaslıq klubu

Qazax rayonu,
Alpoud kəndi

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

№ Müəssisə və obyek-
tin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın

adı
Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 "Xronika" kinoteatrı
(yay zalı ilə birlikdə)

Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Cavadxan
küçəsi 19 (faydalı sahəsi 143.0 kv.m və

torpaq sahəsi 348.7 kv.m) və Kəpəz
rayonu, M.A.Abbaszadə küçəsi (torpaq

sahəsi 630.0 kv.m)

Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm

Nazirliyi, Gəncə
Regional Mədəniyyət və

Turizm İdarəsi

143,0 978,7 x 50000 x  27500 77500 7750 

№ 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
İmişli Ərazi Yun

Tədarükü və
Qəbulu İdarəsi

İmişli şəhəri,
Muğan küçəsi, 198

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin İdarəetmə

Mərkəzi
250,5 1805,0 x 11000 x 9000 20000 2000 

2 Əmlak kompleksi Şəki rayonu, Şorsu
kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 2889,3 91750,0 x 62500 x 137500 200000 20000 

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

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

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
binası

Ağsu rayonu, Meli -
oratorlar qəsəbəsi

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

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış)
qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 250 yük avtomaşını üçün qarajın
yarımçıq tikilisi

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

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

2 Avtoşinlərin bərpası və təmiri
müəssisəsinin yarımçıq tikilisi

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

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 20013,0 5000 145000 150000 15000 
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11 iyun 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Qusar şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Qusar şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Oğuz şəhəri üzrə: ünvan: Oğuz şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi,

64 əlaqə telefonu: (kod 2421) 5-26-44
İmişli şəhəri üzrə:  ünvan: İmişli şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 11,

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Gəncə şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Mingəçevir şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Mingəçevir şəhəri üzrə:  ünvan: Mingəçevir şəhəri, Heydər

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Şəki şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Şəki şəhəri üzrə: ünvan: Şəki şəhəri, Heydər Əliyev

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).

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

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

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

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

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə  güzəştli
şərtlərlə satımış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Xürel kənd
klubu

Qusar rayonu,
Xürel kəndi

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

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

11 iyun 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

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

11 iyun 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Şəki şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

11 iyun 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Neftçala şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 5 saylı mağa-
za

İmişli şəhəri, T.İsma -
yılov küçəsi, 70

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

2 7 saylı mağa-
za

İmişli şəhəri, T.İsma -
yılov küçəsi, 66

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

3 Anbar kom-
pleksi

Oğuz rayonu, Kərimli
kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş

"Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə
Təchizatı Birliyi 

3101,1 13024,3 x 45000 x  16500 61500 6150 

№ 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

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

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

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

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi təşkilatın adı Özəlləşdirilən 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 Süd zavodunun
yarımçıq tikilisi

Mingəçevir şəhəri,
Niyazi küçəsi, 9

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

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

(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış)

qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-ya şayış
sahəsi

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

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

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

2 Qeyri-ya şayış
sahəsi

Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin qəsə -
bəsi, Dəmir yol yaşayış massivi, bina 21

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

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

3 Qeyri-ya şayış
sahəsi

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

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

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

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

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

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 2 saylı
hamam

Şəki şəhəri, B.Məm -
mədov küçəsi, 29

Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti, Şəki şəhər
Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi 151,3 213,5 x 12500 x 5000 17500 1750 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)

Əmək kollektivinə  güzəştli
şərtlərlə satımış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Kirayə Təmir
Sahəsi

Neftçala rayonu, Həsənabad qəsə bə si,
Mirqurbanlı məhəlləsi, 98D

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

2 Emalatxana
binası

Neftçala rayonu, Həsənabad qəsə bə si,
H.Z.Tağıyev küçəsi, 143A

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

3 1 saylı
bərbərxana

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

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

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

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

5 Maye qaz satışı
sahəsi

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

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 51,8 65,8 x 1000 x  250 1250 125 
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11 iyun 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da İmişli şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac İmişli şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

əlaqə telefonu: (kod 02124) 6-35-31, 6-40-29
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Gəncə şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

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

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

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

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

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

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 tele-

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

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Xaçmaz şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

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

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

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

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

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

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

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

Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Daşkəsən şəhəri üzrə: 
ünvan: Daşkəsən şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 4, əlaqə

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

fonu: (kod 02525) 5-15-13

Şirvan şəhəri üzrə:
ünvan: Şirvan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi 14, əlaqə

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satımış hissə

(15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 26 saylı
yeməkxana

İmişli rayonu,
Bəhrəmtəpə qəsəbəsi

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

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

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

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

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

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

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı

Ümumi
faydalı sahəsi

(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 3 saylı avtoda-
yanacaq

Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,
1-ci mikrorayon, 2C

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

№ Obyektin
adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi

Ümumi
faydalı sahəsi

(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış)

qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşa -
yış sahəsi

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

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

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

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

Təmir Müəssisəsi
2 mərtəbəli binanın 1-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi 12,0 x 1250 x 1250 125

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

Sumqayıt şəhəri, 48-ci
məhəllə, bina 2

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

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

2 Qeyri-ya şayış
sahəsi

Daşkəsən şəhəri, Heydər
Əliyev prospekti, 36

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti, Daşkəsən şəhər Kommunal
Müəssisələri Kombinatı

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

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış) qiyməti
(manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış)
qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 İnternat məktəbinin yarım-
çıq tikilisi

Xaçmaz rayonu,
Nabran kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 1151,9 12500 22500 35000 3500 

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

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

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

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satımış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Daşkəsən ərazi yun qəbulu və
tədarükü məntəqəsi

Daşkəsən rayonu, Bayan
kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 950,4 282,6 x 10000 x  500 10500 1050 

2 Yardımçı təsərrüfat Daşkəsən rayonu, Alunitdağ
qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1941,2 41000,0 x 25000 x  50000 75000 7500 

3 2 saylı yanacaqdoldurma
məntəqəsi

Lənkəran şəhəri, Nəsimi
küçəsi, 23

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 20,7 4485,6 x 5000 x  87000 92000 9200 

4 Mal tövləsi Şirvan şəhəri, Hacıqabul
gölünün qərb hissəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 987,5 x x 20000 x  x 20000 2000 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi
Ümumi

faydalı sahəsi
(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış)

qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

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

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

9 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 24,2 x 5000 x 5000 500 

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

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

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

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 15,0 x 2000 x 2000 200 
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10ELANLAR
“Azinşaat Servis”  

ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!
28 iyun 2019-ci il, saat 12:00-da “Azinşaat Servis” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1. Səhmdar Cəmiyyətin İdarəetmə orqanlarının 2018-ci il üçün illik hesabatı
2.  Digər məsələlər
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə iştirakı

vacibdir.

Ünvan: Bakı şəhəri, Keşlə qəsəbəsi, IV Köndələn küçəsi, ev 1
Əlaqə telefonları: (012) 567 20 12

“Azinşaat Servis” ASC İcraçı direktoru

"Qazelektromaşsazlama"  
ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

28 İyun 2019-cu li tarixdə,saat 11-00-da  "Qazelektromaşsazlama" Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1. Səhmdar Cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının 2018-ci il üzrə maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyəti barədə hesabat.
2. Cari məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.

Ünvan: Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Zığ şossesi, 1 (Nargilə kafesi)
Əlaqə telefonları: (012) 565 20 22, 565 20 25

"Qazelektromaşsazlama" ASC-nin İdarə Heyətini Sədri

“Təmir-Tikinti N.H.”  
ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

28 iyun 2019-cu il  tarixdə saat  15 : 00 - da  “Təmir-Tikinti N.H.” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

İdarə heyəti tərəfindən müzakirənizə aşağıdakı məsələlər verilir.
1. Cəmiyyətin illik hesabatı.       
2. İllik hesabatın təsdiq edilməsi.
3. Mühasibat balanslarının, mənfəət və zərər hesablarının təsdiq edilməsi.
4. Zərərin bölüşdürülməsi.
Yığıncaqda iştirak etməyiniz vacibdir.

Ünvan: Bakı şəhəri,  20 - ci  sahə, Ö.F.Nemanzadə, 48
Əlaqə telefonları: (050)  335-91-15

İdarə Heyətini Sədri

«Şəki Tütün Kombinatı»  
ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

16 iyun 2019-cu il  tarixdə saat 11-00-da «Şəki Tütün Kombinatı» Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

İclasın gündəliyində duran məsələlər:
1. «Şəki Tütün Kombinatı» ASC-nin 2018-ci ilin maliyyə  təsərrüfat fəaliyyətinin
yekunlarına dair hesabat
2. Təşkilatı məsələlər; 
3. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.

Ünvan: Şəki şəhəri Oğuz şossesi 5
Əlaqə telefonları: (024)2450211

“Sabunçu Sənaye İstehsal”  
ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

28 iyun 2019-cu il  tarixdə saat 11-00-da “Sabunçu Sənaye İstehsal” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

İclasın gündəliyində duran məsələlər:
1. Səhmdar cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının 2018-ci il üzrə maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyəti barədə hesabatı. 
Cəmiyyətin ümumi yığıncağında bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.

Ünvan: Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, B.Bünyadov küç. 11
Əlaqə telefonları: (012) 425-57-31

İdarə Heyətini Sədri

"Poladkonstruksiyaquraşdırma"  
ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

28 iyun 2019-cu il, saat 15:00-da "Poladkonstruksiyaquraşdırma" Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

Gündəliyə çıxarılan məsələlər:
1. 2018-ci il yekunlarına görə maliyyə təsərrüfat fəaliyyətlərinin hesabatı.
2. Cari məsələlər.
Ümumi yıgıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.

Ünvan: Bakı şəh,Kənar-Dairəvi küçəsi, 46.
Əlaqə telefonları: (012) 514-96-60

ASC-nin İdarə heyəti

“Sumqayıt Ticarət Mərkəzi”  
ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

24 iyun 2019-cuiltarixdəsaat 11.00-da “Sumqayıt Ticarət Mərkəzi” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

Gündəliyə çıxarılan məsələlər:
1. 2018-ci ildə ASC-nin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin hesabatı
2. 2018-ci ildə maliyyə təftiş komissiyasının hesabatı
Ümumi yığıncaqda  bütün səhimdarların iştirakı vacibdir.

Ünvan: Sumqayıt şəhəri.32 məhəllə  Sumqayıt Ticarət Mərkəzi, ASC-nin binası.
ASC-nin Müşahidə şurası

“Xırdalan Texservis”   
ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

25 iyun 2019-cu il saat 11:00-da “Xırdalan Texservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

İclasın gündəliyi:
1. Əsas vəsaitlərin istismara yararlılıq vəziyyətinin müzakirəsi;
2. Cəmiyyətin torpaq sahəsinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı məsələnin müzakirəsi;
3. Digər məsələlər
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə iştirakı
vacibdir. 

Ünvan: Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, 1260-cı keçid, 30-cu məhəllə
Əlaqə telefonları: (070) 616-36-27.

“Xırdalan Texservis” ASC-nin icra orqanı

“Azərmətbuat”   
ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

5 iyun 2019-cu il tarixdə, saat 11:00-da, “Azərmətbuat” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

Gündəliyə çıxarılan məsələlər.
1. 2018-ci ilin yekunlarına görə maliyyə təsərrüfat fəaliyətinin hesabatı.
2. Cari məsələlər.

Ünvan: Ceyhun Hacıbəyli 178
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