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İstismarına icazə verilən növbəti 
binada sosial qeydiyyat aksiyası keçirildi:  
ümumilikdə 22 binadan 1500-dən 
çox mənzilə dair ilkin qeydiyyat 
sənədləri toplanıb

Bakı şəhərində yerləşən qeyri-yaşayış 
sahələrinin (obyektlərin) müsabiqə 
vasitəsilə icarəyə verilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK
MƏSƏLƏLƏRİDÖVLƏTKOMİTƏSİNİN ELANI

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları iyul 
ayının 18-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.

Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı komissarının
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib 

Prezident İlham Əliyev əsaslı şəkildə təmir və bərpa
olunan “Yanardağ” qoruğunun açılışında iştirak edib

İyunun 12-də əsaslı şəkildə təmir və bərpa
olunan “Yanardağ” Dövlət Tarix-Mədəniyyət və
Tə biət Qoruğunun açılışı olub. Azərbaycan Res -
pub likasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xa nım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər.
2017-ci il dekabrın 29-da Prezident İlham Əliyev
“Ya nardağ” Dövlət Tarix-Mədəniyyət və Təbiət
Qo ruğunda olmuşdu. Dövlətimizin başçısı o za -
man buradakı çatışmazlıqları və qeyri-məqbul şə -
ra itin olduğunu qeyd edərək, bunun ölkəmizin
ümu mi inkişaf səviyyəsinə uyğun gəlmədiyini
bil dir mişdi. Prezident İlham Əliyev oradaca qo -
ruq dakı şəraitin qısa müddət ərzində müasir sə -
viy yə yə çatdırılması barədə aidiyyəti dövlət qu -
rum larına ciddi tapşırıq vermişdi.

Açılış mərasimində Prezident İlham Əliyevə
və birinci xanım Mehriban Əliyevaya görülən iş -
lər barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, qoruq
ye ni konsepsiyaya uyğun olaraq bərpa edilib. Ab -
şe ron rayonunun Məmmədli kəndində yerləşən
Ya nardağ abidəsinin ərazisi Prezident İlham Əli -
ye vin 2007-ci ildə imzaladığı Sərəncamla Dövlət
Ta rix-Mədəniyyət və Təbiət Qoruğu elan edilib.
Apa rılan yenidənqurma işləri çərçivəsində ümu -
mi sahəsi 64,55 hektar olan qoruğun ərazisində 3
te matik zonadan ibarət muzey, açıq hava kon sert -
ləri üçün nəzərdə tutulan 500 nəfərlik amfiteatr,
sə nətkar emalatxanaları və mağazalar, yerli sə nət -
karlar tərəfindən keramika, şüşə, taxta və parça
kimi təbii materiallardan hazırlanan suvenirlərin
sa tışı məntəqəsi, parkinq turistlərin ixtiyarına ve -
ri lib. 2007-ci ildən qoruq statusuna malik olan
Ya nardağda, həmçinin ərazidə tapılan, yerli əhali
tərə findən istifadə edilmiş qədim daşlar və sə nət -
karlıq nümunələrinin, qaval daşının nümayiş etdi-
rildiyi açıq hava muzeyi yaradılıb. Bundan əlavə,

qoruq ərazisində yerli gənc rəssamların əsər lə -
rinin nümayiş olunduğu kafe, əyləncə zonası,

uşaqlar üçün oyun meydançası fəaliyyət gös tə rə -
cək. Fiziki məhdudiyyətli şəxslərin Yanardağ alo -

vunun ətrafına enməsi üçün xüsusi yol çəkilib.
Bü tövlükdə qoruq ərazisi abadlaşdırılaraq müx -

təlif ağaclar əkilib.
Qoruğun tərkibində Yanardağ – əbədiyaşar

alov təbii abidəsi ilə yanaşı, digər maddi-mədəni
irs nümunələri və təbiət abidələri də var. Bu abi -
də lərə “Qurd yuvası” adlanan ilkin ibtidai icma
döv rünə aid mağaralar, çoxəsrlik tarixə malik və
qə dim sanduqələrlə zəngin iki qəbiristanlıq, mü -
ali cəvi kükürdlü su bulaqları, hələ də aktiv fə aliy -
yət də olan Qırməki palçıq vulkanı, Əlidaşı piri,
Kar daşı iri təbii qaya daşları, Qırməki vadisi, qə -
dim kurqan aiddir.

Ölkəmizdə mövcud olan tarixi, dini, mədəni
abi  dələrin bərpası dövlət siyasətində mühüm yer -
lər dən birini tutur. Prezident İlham Əliyevin diq -
qəti sayəsində bu cür obyektlərin təmiri, bərpası,
ye ni dən qurulması istiqamətində çox böyük işlər
gö rülüb. Dövlətimizin başçısının imzaladığı Sə -
rən cama əsasən “Yanardağ” Dövlət Tarix-Mə də -
niy yət və Təbiət Qoruğunun müasir standartlara
uy ğunlaşdırılması və ərazisində yeni turizm in fra -
strukturunun yaradılması da bu istiqamətdə gö rü -
lən işlərin ardıcıl xarakter aldığını nümayiş et di rir.
Azərbaycanda dövlət səviyyəsində bu isti qa mət də
həyata keçirilən işlərə birinci xanım Meh ri ban
Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu
da sanballı töhfələr verir. Bu layihələrin ic ra sı bir
neçə mühüm amili birləşdirir. İlk növ bə də, bu işlər
tarixi, dini, mədəni abidələrə döv lə ti miz
tərəfindən nə qədər həssaslıqla yanaşıldığını gös -
tərir, Azərbaycanın qədim, tarixi diyar olduğunu
bir daha sübut edir. Bundan başqa, turistləri cəlb
etmək baxımından da “Yanardağ” Dövlət Ta rix-
Mədəniyyət və Təbiət Qoruğunun müasir stan -
dartlara uyğunlaşdırılması mühüm rol oy na yır.

“Yanardağ” qoruğunda görülən işlərlə tanış -
lıq dan sonra xatirə şəkli çəkdirildi.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev iyunun 13-də Avropa İttifaqının Avropa
Qon şuluq Siyasəti və Genişlənmə Danışıqları Di -
rek torluğunun komissarı Yohannes Hanın başçılıq
et diyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşdə
Azər baycan ilə Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin
müx təlif sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi qeyd
olun du, münasibətlərimizin hazırkı vəziyyəti və
pers pektivləri müzakirə edildi. 

Avropa Qonşuluq Siyasəti və Genişlənmə Da -

nı şıqları Direktorluğunun komissarı Yohannes
Han bu gün iştirak etdikləri V Azərbaycan-Av ro -
pa İttifaqı Biznes Forumuna toxunaraq, buraya
xey li sayda iştirakçının gəlməsini bu tədbirə ve ri -
lən önəm kimi dəyərləndirdi və Forum çər -
çivəsində iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi ilə bağlı
çox səmərəli müzakirələrin aparıldığını qeyd etdi. 

Dövlətimizin başçısı Azərbaycan iq ti sa diy ya -
tı nın şaxələndirilməsi ilə bağlı mühüm işlərin gö -
rül dü yünü və artıq yaxşı nəticələrin əldə edil di yi -

ni bildirdi. Prezident İlham Əliyev müxtəlif sa hə -
lərdə, o cümlədən sənaye, kənd təəssüratı, turizm
və digər sahələrdə nailiyyətlər əldə edildiyini vur -
ğu la yaraq, bütün bunların ölkənin davamlı iq ti sa -
di inkişafı üçün yaxşı əsas yaratdığını dedi.

Avropa İttifaqının Avropa Qonşuluq Siyasəti
və Genişlənmə Danışıqları Direktorluğunun ko -
mis sarı Yohannes Han Azərbaycanı Avropa İt ti fa -
qı üçün aparıcı tərəfdaş ölkələrdən biri kimi qiy -
mət ləndirdi və Avropa İttifaqının ölkəmiz ilə bü -

tün sahələrdə əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirdi-
yini vurğuladı. Qonaq onu da qeyd etdi ki, Azər -
bay can ilə Avropa İttifaqı arasında yeni saziş üzrə
da nı şıqların yekunlaşması əməkdaşlığın key fiy -
yət cə yeni səviyyəyə yüksəlməsinə ciddi təkan
ve rəcək. O, Azərbaycanın Avropa İttifaqı üçün
enerji sahəsində əsas strateji tərəfdaş olduğunu
bildirdi və Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin qısa za -
man da yekunlaşacağına əminliyini ifadə etdi. Ko -
mis sar Yohanes Han, həmçinin qeyd etdi ki, Azər -

bay can Avropanı geniş Avrasiya məkanı ilə bir ləş -
di rən mühüm nəqliyyat dəhlizidir və bu sahədə
saziş və layihələrin imzalanması və həyata ke çi -
ril mə sinin tərəfdarıdır.

Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı
ara sında təhsil sahəsində əməkdaşlığın inkişaf
etdi ril məsinin də vacibliyi vurğulandı.

Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qa -
ra bağ münaqişəsi, beynəlxalq və regional təh lü -
kə sizlik məsələləri müzakirə olundu.



Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
is tismarına icazə verilən binaların çıxarışla təmin
olun ması ilə bağlı işlər intensiv xarakter alıb. Bu -
nun la bağlı komitə tərəfindən vətəndaşların ya şa -
dıq ları ünvanlarda “Əmlakını qeydiyyata al və mül -
kiyyətinə sahib ol” kampaniyası çər çi və sin də  səy -
yar xidmət göstərilir, ilkin sənədlər top la nır. Bü tün
bu işlər Azərbaycan Respublikasının Pre  zidenti
İlham Əliyevin 2019-cu il fevralın 19-da imzaladığı
“Bəzi çoxmənzilli binaların is tis ma rına icazə
verilməsinin sadələşdirilməsi haq qın da” fər ma nının
icrası çərçivəsində real laş dı rı lır.

Məq səd vətəndaş məmnunluğunun təmin edil -
mə si, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, vətəndaş-
mə mur ünsiyyətinin azaldılması, o cüm lədən vaxt
itir mədən rahatlıqla əmlakların rəs mi qeydiyyata

alın masıdır. Həmçinin qey diy yat prosedurlarının
sa dələşdirilməsi, sosiallıq prin sipinin təmin edil -
mə si, insan amilinin güc lən di rilməsi də əsas və zi -
fə lər dəndir. 

  Xidməti vətəndaşın ünvanında göstərən Əm lak
Mə sələləri Dövlət Komitəsiiyunun 14-də Ba kı da
da ha bir istismarına icazə verilən bina sa kin lə rinə
səy yar xidmət göstərib. Belə ki, “Əmlakını qey  diy -
ya ta al və mülkiyyətinə sahib ol” kam paniyası çər -
çi və sində“FVS-İnşaat” MTK-ya məx sus174 mən -
zil li yeni çoxmərtəbəli bina sa kin lə rindən ilkin sə -
nəd lər top lan dı. Və tən daş lar  ya şadıqları məkana
gə ti rilən mobil ofislərə şəx siy yət vəsiqəsini,
maliyyə ara yışını, protokoldan çı xa rışını təqdim
etdilər.

Eyni zamanda belə bina sakinləri üçün da şın maz

əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı maarifləndirmə tədbiri
də keçirildi. Maarifləndirmə çərçivəsində və -
tandaşlara bildirildi ki, artıq mənzil sahibləri çı xa -
rışlarını kağız formasında deyil, elektron qay da da
əldə edir. Həmin mülkiyyət sənədi şəx sin Elek tron
hökumət portalına yerləşdirilir. Çı xa rışlar ba rə də
bütün məlumatlar şəxsin telefon nöm rəsinə və elek -
tron poçt ünvanına gön də ri lir. Elek tron qay da da
göndərilən informasiyada çıxarı şın reyestr, qey diy -
yat nömrələri, elektron çı xa rışın yox la nıl ma sı ilə
bağlı keçid linki göstərilib.   

Qeyd edilməlidir ki, ümumilikdə 22 binada
yer ləşən mənzillərə dair 1500-dən çox sənəd qəbul
edi lib və həmin sənədlər əsasında 600-ə yaxın
mən zilə dair daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində
qey diyyat aparılıb. Qalan sənədlər hazırda icra

mər hə ləsindədir.
Məlumat üçün bildirilməlidir ki, adıçəkilən

Fər manın icra mərhələsində vətəndaşlar həm mo -
bil ofislərə, həm də öz istəklərinə uyğun olan mü -

vafiq quruma müraciət etməklə mənzillərini opera-
tiv qaydada qeydiyyata aldıra və sənədlərini əldə
edə bilərlər. Proses davamlı olaraq həyata ke çi ri lə -
cək.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin həyata
keçirdiyi fəaliyyətlərdən biri də Daşınmaz əm la kın
sxematik bölgüsünün aparılmasıdır. Bu xidmət hü -
quq sahibinin müraciəti əsasında daşınmaz əm -
lakın sxematik bölgüsünün aparılmasını əhatə edir.

İstifadəçilər xidmətdən istifadə etmək üçün ka -
ğız üzərində tərtib edilmiş ərizə ilə xidmətin gös tə -
ril mə yerinə müraciət edə bilər. Müraciətlər Azər -
bay can Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 27
sent yabr tarixli 935 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edil -
miş "Dövlət orqanlarında, dövlət mül kiy yə tin də

olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi döv -
lə tə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təş ki -
latlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təli mat"a
uyğun qəbul edildikdən sonra qeydə alı nır. Daha
sonra aidiyyəti struktur bölməyə icra edil məsi üçün
göndərilir. Xidmətin səlahiyyətinə aid edilməyən
müraciətlər aidiyyəti quruma gön də rilir.

Xidmətin səlahiyyətinə aid edilən müraciətlər
üz rə xidmətin göstərilməsindən imtina halları və
ya göstərilməsinindayandırılması halları aşkar
edil dik də istifadəçiyə 2 iş günü müddətində bildiriş

göndərilir. İstifadəçi tərəfindən təqdim edilən sə -
nəd lərdə imtina üçün əsas olmayan və aradan qal-
dırılması mümkün olan çatışmazlıq aşkar edildikdə
bu barədə Xidmətin müvafiq ərazi idarəsi isti fa də -
çi yə 1 iş günündən gec olmayaraq yazılı məlumat
ve rir. Onlar 1 iş günündən gec olmayaraq müd dət -
də aradan qaldırıldıqdan və bu barədə Xidmətin
mü va fiq ərazi idarəsinə məlumat verildikdən sonra
on lara 1 (bir) gün müddətində baxılır və müvafiq
qə rar qəbul edilir. Xidmətin göstərilməsi barədə
qə rar qəbul edildikdən sonra ərazi idarəsinin mü -

hən dis-inventarlaşdırıcısı tərəfindən arxivdə yox la -
ma, sahə işi həyata keçirilərək tərəflərin iştirakı ilə
da şınmaz əmlakın sxematik bölgüsü aparılır və ha -
zır lanmış sxematik bölgü poçt vasitəsilə və ya bir -
ba şa istifadəçiyə təqdim edilir.

Daşınmaz əmlakın sxematik bölgüsünün apa -
rıl ması ilə bağlı müraciət edən şəxslərdən xidmət
haq qının ödənilməsi barədə sənəd, şəxsiyyəti təs -
diq edən sənəd, əmlaka dair hüquq müəyyənedici
sənəd lər, ərizə, ərizənin verilməsinə hüququ olan
şəx sin adından ərizənin verilməsi halında bu ba rə -

də səlahiyyəti təsdiq edən etibarnamə tələb olunur. 
Qeyd edilməlidir ki, xidmət 10 iş günü ərzində

yerinə yetirilir. Dövlət rüsumu yoxdur, xidmət
haqqı isə Tarif Şurasının qərarı əsasında nəzərdə
tutulmuş məbləğdə ödənilir.  Xidmətdən istifadə
et mək istəyən şəxsləraşınmaz Əmlakın Dövlət Re -
yestri Xidmətinin ərazi idarələrinə, həmçinin Əm -
lak Xidmətləri Məkanınahəftənin 1-5-ci günləri
saat 09:00-dan - 19:00-a kimi, şənbə və bazar
günləri isə, saat 10:00-dan 17:00-a kimi müraciət
edə bilərlər. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
di gər sahələrlə yanaşı, daşınmaz əmlakın qey diy -
ya tı sahəsində də göstərilən xidmətlər vətəndaş
məm nunluğuna istiqamətlənib. Belə xidmətlərdən
biri də tikintiyə vərəsəlik hüququnun dövlət qey -
diy yatına alınmasıdır. 

İstifadəçilər xidmətdən istifadə etmək üçün ka ğız
üzərində tərtib edilmiş ərizə ilə xidmətin gös tə ril mə
yerinə müraciət edə bilər. Müraciətlər qəbul edil -

dikdən sonra qeydə alınır və aidiyyəti struktur böl -
məyə icra edilməsi üçün göndərilir. İmtina halları və
ya xidmətin gös təril mə si nin  da yandırılması halları
aşkar edildikdə istifadəçiyə 2 (iki) iş günü müddətində
bildiriş göndərilir. İs ti fa də çi tərəfindən təqdim edilən
sənədlərdə imtina üçün əsas olmayan və aradan qaldı-
rılması mümkün olan çatışmazlıq aşkar edildikdə bu
barədə xid mə tin müvafiq ərazi idarəsi istifadəçiyə 1
(bir)iş gü nün dən gec olmayaraq yazılı məlumat verir.

Ça tış maz lıqlar 1 (bir)iş günündən gec olmayaraq
aradan qal dırıldıqdan və bu barədə xidmətin müvafiq
ərazi ida rə sinə məlumat verildikdən sonra sənədlərə
ye ni dən baxılır və müvafiq qərar qəbul edilir. Xid mə -
tin göstərilməsi barədə qərar qəbul edildikdən son ra
çıxarış hazırlanır, notarial qaydada təs diq lən mə si və ya
əslinin təqdim edilməsi tələb edilən sə nəd lər olduqda
həmin sənədlər bilavasitə təqdim edil dik dən sonra
hazırlanmış çıxarış elektron qaydada isti fa dəçiyə

təqdim edilir.
Tikintiyə vərəsəlik hüququnun dövlət qey diy -

ya tı na alınması ilə bağlı müraciət edən şəxslərdən
döv lət rüsumunun və xidmət haqqının ödənilməsi
ba rə də sənəd, şəxsiyyət vəsiqəsi, müşayiət mək tu -
bu, o cümlədən tikintiyə vərəsəlik hüququ haq qın -
da müqavilə, hüquq əldə edənin adından ərizənin
ve rilməsi halında bu barədə səlahiyyəti təsdiq edən
etibarnamə, ərizə tələb olunur. 

Qeyd edilməlidir ki, xidmət 10 (on) iş günü
ərzində yerinə yetirilir. Dövlət rüsumu və xidmət
haqqının hər biri 20 manat təşkil edir.Xidmətdən
istifadə etmək istəyən şəxslərdaşınmaz Əmlakın
Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələrinə,
həmçinin Əmlak Xidmətləri Məkanınahəftə içi5
gün (bazar ertəsi-cümə)saat 09:00-dan19:00-a
kimi, şənbə və bazar günləri isə, saat 10:00-dan
17:00-a kimi müraciət edə bilərlər.

Qeyd:  1-8-ci  sətirdə Azərbaycan Respublikası
Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş
İdarəsinin balansında olan  nəqliyyat  vasitləri 3-cü
dəfə 10% endirimlə  təkrar hərraca çıxarılır.

9-cu  sətirdə Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin balansında olan  nəqliyyat  vasitəsi 3-cü
dəfə 10% endirimlə  təkrar hərraca çıxarılır.

10-cu sətirdə Azərbaycan Respublikası Baş
Prokurorluğun balansında olan  nəqliyyat vasitəsi 3-
cü dəfə 10% endirimlə  təkrar hərraca çıxarılır.

11-ci  sətirdə Neftçala Rayon İcra Hakimiyyətinin
balansında olan  nəqliyyat  vasitəsi 3-cü dəfə 10%
endirimlə  təkrar hərraca çıxarılır.

12-ci  sətirdə Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisinin İşlər İdarəsinin balansında olan  nəqliyyat
vasitəsi 4-cü dəfə 25% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.

13-cü  sətirdə Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Statistika Komitəsinin Qazax rayon Statistika
İdarəsinin balansında olan  nəqliyyat  vasitəsi 5-ci
dəfə  50% endirimlə  təkrar hərraca çıxarılır.

14-cü sətirdə Azərbaycan Respublikasının Ener -
getika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini
Tənzimləmə Agentliyinin balansında olan  nəqliyyat
vasitəsinin 29 yanvar 2019-cu il tarixli 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 privatiza-
tion.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 olun muş
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:  1-8-ci  sətirdə Azərbaycan Respublikası
Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş
İdarəsinin balansında olan  nəqliyyat  vasitləri 3-cü
dəfə 10% endirimlə  təkrar hərraca çıxarılır.

9-cu  sətirdə Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin balansında olan  nəqliyyat  vasitəsi 3-cü
dəfə 10% endirimlə  təkrar hərraca çıxarılır.

10-cu sətirdə Azərbaycan Respublikası Baş

Prokurorluğun balansında olan  nəqliyyat vasitəsi 3-
cü dəfə 10% endirimlə  təkrar hərraca çıxarılır.

11-ci  sətirdə Neftçala Rayon İcra Hakimiyyətinin
balansında olan  nəqliyyat  vasitəsi 3-cü dəfə 10%
endirimlə  təkrar hərraca çıxarılır.

12-ci  sətirdə Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisinin İşlər İdarəsinin balansında olan  nəqliyyat
vasitəsi 4-cü dəfə 25% endirimlə təkrar hərraca
çıxarılır.

13-cü  sətirdə Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Statistika Komitəsinin Qazax rayon Statistika
İdarəsinin balansında olan  nəqliyyat  vasitəsi 5-ci
dəfə  50% endirimlə  təkrar hərraca çıxarılır.

2KOMiTƏDƏШЯНБЯ, 15 ИЙУН 2019-cу il, №24 (1128)

9 iyul hərracına hansı dövlət əmlakları çıxarıldı?

11 iyun hərracında rəqabət: əmlakın start qiyməti 2 dəfə artdı

Vətəndaşların məmnunluğunu daima öz fə aliy -
yə tində əsas tutan Əmlak Məsələləri Dövlət Ko mi -
təsi müasir üsullarla özəlləşdirmə xidmətlərini hə -
ya ta keçirir. Bu sahədə elektron hərracın tətbiqi isə
vaxta qənaətə və rahatlığın təminatına yönəlib. Ko -
mitə xidmətlə vətəndaş arasında məsafəni mi ni mu -
ma endirərək şəffaf, məhdudiyyətsiz mühitdə hər -
rac prosesini təklif edir.

Hərracların keçirilməsində məqsəd isə dövlət
əm laklarının investorlar tərəfindən özəlləşdirilərək
on ların yüksək fayda və səmərə verməsinə nail ol -
maqdır. Komitə tərəfindən növbəti hərrac iyul ayı -
nın 9-da baş tutacaq. Qeyd edək ki, bu hərraca 77
dövlət əmlakı çıxarılıb. Vətəndaşların və in ves tor -
la rın 22 səhmdar cəmiyyəti, 46 kiçik dövlət mü əs -
si sə və obyektləri, 9 qeyri-yaşayış sahəsi arasında
se çim etmək şansı var.

Bu dəfə də hərracda kiçik dövlət müəssisə və
ob yektləri ərazi, qiymət, faydalılıq baxımından
çox çeşidlidir.  Belə ki, ilkin hərrac qiyməti 600 ma -
nat və 550 min manat aralığında olan belə əmlaklar
Bakı, Sumqayıt, Balakən, Şəki və digər bölgələrdə
yerləşir. Mövcud obyektlər potensial investorun
müx təlif sahələrdə biznes fəaliyyətini real laş dır -
ma sı nı mümkün edə bilər.

Hərracda böyük investisiya yatırmaq iddiası
olan şəxslər üçün seçim imkanı genişdir. İlkin qiy -
mə ti 550 min manat, ümumi faydalı sahəsi 3 min
kv.m-ə, torpaq sahəsi 90 min kv.m-ə yaxın olan
Ba lakən rayonunda yerləşən Əmlak kompleksi
müx təlif istiqamətdə fəaliyyətə imkan verir

Prosesə çıxarılan müəssisələr arasında Xızıda
yer ləşən Yardımçı təsərrüfat, Mingəçevir şəhərində
yer ləşən 36 mənzilli yaşayış binasının yarımçıq

tikilisi, Yevlax sənaye müəssisə kimi əmlaklar var.
Hər racda fəaliyyətini bərpa etməklə gəlir gətirə bi -
lə cək əmlaklar sırasında Şəmkir yun tədarükü
mən təqəsi göstərmək olar. Belə ki, tekstil sahəsinə
la zım olan xammalın ödənilmə potensialını nəzərə
al saq, əmlakı olduqca gəlirli obyektə çevirmək
müm kündür. Əmlakın ümumi faydalı sahəsi 3312
kv.m, torpaq sahəsi isə 63 min kv.m-ə yaxındır. 

Hərraca çıxarılan qeyri-yaşayış sahələrindən5-i
Ba kıda, qalanları isə Sumqayıt şəhərində yerləşir.
Bu əmlakların ümumi faydalı sahəsi 21 kv.m ilə
140 kv.m arasında dəyişir. Bakı şəhəri, Suraxanı
rayonu, Qaraçuxur qəsəbəsi, Z.Şərifov küçəsi, 22
yer ləşən əmlak ictimai iaşə və xidmət sahəsinə öz
töh fəsini verə bilər.

Özəlləşməyə çıxarılan səhmdar cəmiyyətləri sı -
ra sında pambıqçılıq, quşçuluq, kəndkimya, nəq liy -

yat, inşaat, təmir, ticarət, istehsal, emal və sair sa -
hə lə rə aid müəssisələr vardır. Belə səhmdar cə miy -
yət lərinə “Qax Taxıl“, “Masazır Quşçuluq”, “Sal -
yan Aqrotexservis”, “Yevlax tikinti servis” və digər
bu kimi səhmdar cəmiyyətləri aiddir. Qeyd edil mə -
lidir ki, hərraca çıxarılan səhmdar cəmiyyətləri
paytaxtla yanaşı, respublikanın müxtəlif böl gə lə -
rin də yerləşir

Ölkə vətəndaşları ilə bərabər xarici in ves tor la -
rın da prosesə elektron hərrac vasitəsilə qoşulması
ol duqca rahatdır. Onlayn şəkildə qeydiyyatdan ke -
çə rək, ilkin qiymətin 10%-i həcmində beh ödəyib,
seç dikləri əmlakı sifariş edə bilərlər. Qeyd edək ki,
ko mitənin keçirdiyi hərracda istənilən şəxs si fa riş -
çi və müşahidəçi kimi iştirak edə bilər.

Hərracların keçiriləcəyi vaxt, prosesə çıxarılan
döv lət əmlakları barədə ətraflı məlumatlar və si fa -

riş proseduruna keçid Özəlləşdirmə portalı
(privatization.az), Komitənin rəsmi saytı
(emdk.gov.az) və sosial şəbəkələrdəki rəsmi
səhifələrdə yerləşdirilir.

Hərraclar biznes mühitində olmaq istəyənlərə
geniş imkanlar yaradır. Belə ki, özəlləşməyə

müxtəlif çeşiddə və münasib qiymətə
dövlət əmlakları çıxarılır. Bu isə hər bir
sərmayəçinin biznes layihələrinə uyğun
olaraq əmlak sahibi olmasına şərait
yaradır. Belə üstünlüklərlə yanaşı
özəlləşmə prosesinin keçirildiyi məkana
gəlməklə bağlı investorların zamanını
planlaşdırmağa da ehtiyac qalmır. Belə ki,
funkisonallığı ilə seçilən Elektron hərracın
tətbiqi bu məsələni tam olaraq həll edib.
Sistem məkan və zaman məfhumunu
aradan qaldırıb. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən

11 iyunda keçirilən növbəti hərracda da investorlar
belə üstünlüklərdənyararlanıblar. Hərraclara
çıxarılan əmlakların əlverişli olması, iştirak
prosedurlarının sadə olması sərmayəçilərin
marağını artırıb. Özəlləşmə prosesinin sadalanan
müsbət cəhətlər alıcıların sayını artırmaqla
budəfəki hərracda da rəqabət yaradıb. Belə ki,
Gəncə şəhərində yerləşən “Xronika” kinoteatrına
edilən təkliflər ard-arda səslənib. İlkin start qiyməti
77 min 500 manatolanbuəmlakaən son 166 min
500 manattəklifedilib. İnvestor həminobyektə
capital yatırmaqla xidmət sahəsində yaxşı gəlir
əldə edə bilər. Həmin əmlakın ümumi faydalı

sahəsi 143 kv.m, torpaq sahəsiisə 1000 kv.m-ə
yaxındır. Obyekt torpaq sahəsi ilə birgə
özəlləşdirilib.

Anoloji hal nəqliyyat vasitələrinin hərracında
da müşahidə edilib .Beləki, VAZ-21041 markalı
avtomobilin ilkin start qiyməti 2100 manat
olmasına baxmayaraq edilən təklif 3200 manata
kimi yüksəlib. İstehsal tarixi 2008-ci il olan digər
VAZ-21041 markalı olan maşın 2100 manat olsa
da 3500 manata sahibini tapıb. 

Budəfəki hərracda 1 səhmdar cəmiyyəti, 1
kiçik dövlət müəssisəsi, 3 qeyri-yaşayış sahəsi, 4
nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib. 

Özəlləşən qeyri-yaşayış sahəsi Bakı, Gəncə və
Sumqayıt şəhərlərində yerləşir. Gəncə şəhərində
yerləşən, ümumi faydalı sahəsi 70,1kv.m olan
əmlakdan ofis, xidmət obyekti kimi istifadə etmək
olar. Sumqayıtda yerləşən ümumi faydalı sahəsi 25
kv.m-ə yaxın olan obyekt də xidmət sahəsinə aid
olmaqla investorlar üçün yaxşı gəlir mənbəyidir.

Özəlləşən səhmdar cəmiyyəti isəZaqatala
Sənaye Kombinatıdır. 

Keçirilən hərracların nəticələri ilə tanış olmaq
üçün komitənin rəsmi saytı olan emdk.gov.az və
privatization.az portalının müvafiq bölməsinə
daxil olmaq kifayətdir. 

ELANLAR

İstismarına icazə verilən növbəti binada sosial qeydiyyat aksiyası keçirildi:  
ümumilikdə 22 binadan 1500-dən çox mənzilə dair ilkin qeydiyyat sənədləri toplanıb

Daşınmaz əmlakın sxematik bölgüsünün aparılması necə həyata keçirilir?

Tikintiyə vərəsəlik hüququnun dövlət qeydiyyatına alınması necə həyata keçirilir?

16 iyul 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
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 4500 450
2. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi KAMAZ-4310 1989 6300 630
3. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi ZİL-433360 1993 2700 270
4. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi UAZ-39514 2002 2250 225
5. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi UAZ-3962 2003 2250 225
6. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi UAZ-31512 2003 1800 180
7. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi UAZ-31512 2003 2250 225
8. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi VAZ-21214 2003 2700 270
9. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi MTZ-80 1990 2700 270
10. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 6300 630
11. Neftçala Rayon İcra Hakimiyyəti KİA Sportage 1998 3600 360
12. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Nissan Maxima 2007 4500 450
13. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Qazax rayon Statistika İdarəsi Nissan Maxima 2002 3000 300
14. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi Hyundai H 100 2002 4500 450
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Bakı şəhərində yerləşən qeyri-yaşayış sahələrinin (obyektlərin) müsabiqə vasitəsilə icarəyə verilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİDÖVLƏTKOMİTƏSİNİN ELANI

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

“Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və səmərəli istifadə
edilməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Res pub li kası
Prezidentinin 06 iyun 2007-ci il tarixli, 586 nömrəli Fər ma nı na və
22 iyun 2010-cu il tarixli, 284 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edil miş
“Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin müsabiqə əsa sın da icarəyə
verilməsi Qaydaları”namüvafiq olaraq Azər bay can Res pub likası
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi aşağıda gös tə ri lən qeyri-yaşayış
sahələrinin (obyektlərin) icarəyə verilməsi üzrə müsabiqə elan edir.

Müsabiqədə daşınmaz dövlət əmlakını icarəyə götürmək hü qu -
quna malik olan (qanunvericiliklə məhdudiyyət müəyyən edil miş
hallar istisna olmaqla) yerli və xarici fiziki və hüquqi şəxs lər iştirak
edəbilərlər.

Müsabiqəyə yekun vurularkən müəyyən edilmiş şərtlər
daxilində maksimum həcmdə icarə haqqı təklif etmiş sifarişçiyə

üstünlük veriləcəkdir. 

1. Müsabiqəyə çıxarılan qeyri-yaşayış sahələri(obyektlər)
haqqındaməlumat

(14.06.2019-cu il tarixinə)

2. Sifarişçilərqarşısındaqoyulanşərtvətələblər
2.1. İcarəyə verilən obyektin məxsus olduğu müəssisənin

spesifik fəaliyyət profilinə uyğun olaraq təyinatı üzrə istifadə
edilməsini təmin etmək.

2.2. İcarəyə verilən obyekin, ərazisində yerləşdiyi müəssisənin
fəaliyyətinə maneçilik yaradılmaması.

2.3. Birgə istifadə olunan kommunikasiya xətlərinə xələl
gətirilməməsi.

2.4. İcarəyə verilən obyektin yerləşdiyi binanın xarici görünü-
şünün qorunub saxlanılması. 

2.5. Dövlətbüdcəsinəödəniləcəkicarə haqqına dair təklifin
verilməsi (“İcarə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən
müəyyən edilən dövlət əmlakının (mənzil fondundan başqa) icarəyə
verilməsi üçün icarə haqqının minimum məbləğindən və aylıq start
icarə haqqı məbləğindən az olmamaqşərtiilə).

3. Sifarişçilər tərəfindən təqdim olunmalı sənədlər
3.1. Müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə (açıq zərfdə).
3.2. Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət

Komitəsinin (VÖEN 2000015631) Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Bankının Əməliyyat idarəsindəki AZ53 NABZ 0136 0150
0000 0000 3944 saylı hesabına (kod 501004, müxbir hesabı AZ74
NABZ 0145 1700 0000 0000 1944, VÖEN 9900071001, S.W.I.F.T.
bik: NABZAZ2C) hesabına müsabiqədə iştirak etməyə hüquq
verən, obyektin aylıq start icarə haqqı məbləğinin 10 faizi həcmində
hesablanan behin köçürülməsinitəsdiqedənqəbz. (Müsabiqənin
qalibi tərəfindən köçürülmüş behin məbləği ilkin dövr üçün
ödənilməli olan icarə haqqı məbləğinə daxil edilir, müsabiqənin
digər iştirakçıları tərəfindən köçürülmüş beh müsabiqənin başa
çatdığı gündən 10 (on) təqvim günü ərzində onlara qaytarılır) 

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

- reyestrdən çıxarışın müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;
- təsis müqaviləsinin müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;
Sifarişçi fiziki şəxs olduqda açıq zərfdə aşağıdakı sənədlər

təqdim edilir:
- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin müvafiq qaydada təsdiq edilmiş

surəti;
- sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında məlumat (əgər sahibkarlıq

fəaliyyəti ilə məşğuldursa);
3.4 Müsabiqədə iştirak etmək üçün sifariş hüquqi və ya fiziki

şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildikdə, həmin nümayəndə
sifarişçi adından hərəkət etmək hüququnu təsdiq edən sənəd təqdim
etməlidir

3.5 Aşağıdakı sənədlər sifarişçilər (hüquqivəfizikişəxslər)
tərəfindən ikinci ayrıca bağlı zərfdə (zərfin bağlı tərəfi sifarişçi
tərəfindən imzalanır və (və ya) möhürlənir) təqdim edilir:

- dövlət büdcəsinə ödəniləcək icarə haqqına dair müsabiqə təklifi.
Qeyd edilən sənədlər tələb olunan formada təqdim edilmədikdə

və ya bir hissəsi təqdim edilmədikdə, sifariş vermiş şəxsin
nümayəndəsinin səlahiyyəti qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada təsdiq edilmədikdə, həmçinin müəyyən edilmiş müddətdə
beh köçürülmədikdə və ya tam şəkildə köçürülmədikdə sifarişçi
müsabiqəyə buraxılmır və behin sifarişçiyə qaytarılması
qanunvericiliklə və “Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin
müsabiqə əsasında icarəyə verilməsi Qaydaları” ilə müəyyən
edilmiş qaydada həyata keçirilir. Sifariş və ona əlavə olunan
sənədlər müsabiqənin keçirilməsi haqqında dərc olunmuş
məlumatda göstərilən müddət başa çatdıqdan sonra qəbul edilmir. 

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

olunduğu tarixdən 20 (iyirmi) gün müddətində icarə müqaviləsinin
imzalanmasını.

4.1.2. İcarə müqaviləsində göstərilən müddətdə və məbləğdə
icarə haqqının dövlət büdcəsinə köçürülməsini.

4.1.3. Müqavilə ilə müəyyən edilmiş digər şərt və öhdəliklərin
yerinə yetirilməsini.

5. Müsabiqədə iştirakla bağlı əlavə məlumat almaq
qaydası 

Sifarişçilər, müsabiqə haqqında əlavə məlumat əldə etmək,
müsabiqəyə çıxarılan obyektlə tanış olmaq, sifariş (ərizə) və
təkliflərinin verilməsi üçün 15.07.2019-cu il tarixinədək iş günləri
saat 900-dan 1800-dək aşağıdakı ünvana müraciət edə bilərlər: 

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Y.Səfərovküçəsi 50, Əmlak
MəsələləriDövlətKomitəsinin binası, tel.: 490-24-08 (əlavə-146).

Bu ünvanda müsabiqə Komissiyası tərəfindən müsabiqə
təkliflərinin qiymətləndirilməsi 18.07.2019-cuil tarixində, saat
0900-dan başlayacaqdır.

№ Ünvan Sahə
kv.m. Balansaxlayıcısı Obyektin xarakte-

ristikası

Obyektin
fəaliyyət

növü 

Obyektin
vəziyyəti

Aylıq start ica -
rə haqqı məb -
ləği (manat)

Ödəniləcək
behin məbləği

(manat)

1
Bakı şəhəri, Nərimanov

rayonu, Xoyski prospekti,
98 a

76,3 Tofiq Bəhrəmov adına
Respublika Stadionu

1 mərtəbəli ayrı
tikili xidmət

istifadəyə
tam

yararlı
274,45 27,45 

2
Bakı şəhəri, Nərimanov

rayonu, Xoyski prospekti,
98 a

150,7 Tofiq Bəhrəmov adına
Respublika Stadionu

1 mərtəbəli ayrı
tikili xidmət

istifadəyə
tam

yararlı
542,07 54,21

3
Bakı şəhəri, Nərimanov

rayonu, Xoyski prospekti,
98 a

39,4 Tofiq Bəhrəmov adına
Respublika Stadionu

1 mərtəbəli tikilinin
bir hissəsi xidmət

istifadəyə
tam

yararlı
141,72 14,17

4
Bakı şəhəri, Nərimanov

rayonu, Xoyski prospekti,
98 a

25,0 Tofiq Bəhrəmov adına
Respublika Stadionu

1 mərtəbəli tikilinin
bir hissəsi xidmət

istifadəyə
tam

yararlı
89,93 8,99

5
Bakı şəhəri, Sabunçu ra -
yo nu, Bakıxanov qəsə bə -
si,R.Qəmbərov küçəsi, 2

74,6

Azərbaycan Döv lət Neft
və Sə na ye Uni ver sitetinin

nəz dində Bakı Neft-
Energetika Kolleci

2 mərtəbəli binanın
2-ci mərtəbəsi xidmət

istifadəyə
tam

yararlı
134,28 13,43

6
Bakı şəhəri, Yasamal
rayonu, A.Sultanova

küçəsi, 5
68,4 Azərbaycan Memarlıq və

İnşaat Universiteti

12 mərtəbəli bi na -
nın 6-cı mər tə bə -
sinin bir hissəsi

xidmət
istifadəyə

tam
yararlı

225,72 22,57

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

11 iyun 2019-cu il tarixdə keçirilmiş 999-cu pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyəti haqqında məlumat

Bakı şəhəri  üzrə  11 iyun 2019-cu il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

11 iyun 2019-cu il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə keçirilmiş hərraclarda satılmış istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlaklarının siyahısı

11 iyun 2019-cu il tarixdə Gəncə şəhəri üzrə  keçirilmiş hərraclarda satılmış kiçik dövlət müəssisənin (obyektin) siyahısı

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

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

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

1 Sintetik tor,avarlar,taxta qayıqlar Xaçmaz rayonu ədəd 8 90 90 9 1

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

1 Maldarlıq ferması Göygöl rayonu ədəd 1 80000 72000 7200 3

Sıra
№-si Səhmdar cəmiyyətinin adı Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı

Nizamnamə
kapitalının

həcmi (manat)

Buraxılmış
səhmlərin

ümumi sayı
(ədəd)

Bir səhmin
nominal
qiyməti
(manat)

Satışa çıxarılmış səhmlər            
Satışa çıxarılan

səhmlərin nominal
dəyəri  (manat)

Satışa çıxarılan
səhmlərin ilkin
hərrac (satış)

qiyməti
(manat)

Satılmış
səhmlərin sayı

(ədəd)

Satışa çıxarılan
səhmlərin axırıncı

hərrac (satış)
qiyməti
(manat)

sayı (ədəd) nizam namə
kapitalın da  %-lə

1 Zaqatala Sənaye Kombinatı №56  28.02.2003 Zaqatala rayonu, İkinci Tala kəndi 53750.00 26875 2.00 8080 30.07 16160.00 8080.00 8080 8080.00

№ Balans saxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitələrinin markası Buraxılış ili Hərraca çıxarılan  ilkin satış qiyməti (manat) Hərracda yekun satış qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi
1 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Bakı Şəhər Statistika İdarəsi VAZ-21041 2008 2100 3200 14/19       08.05.2019
2 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Bakı Şəhər Statistika İdarəsi VAZ-21041 2008 2100 3500 14/19       08.05.2019
3 Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 7500 7500 14/19       08.05.2019
4 Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 7200 7200 14/19       08.05.2019

№ 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 şa -
yış sahəsi

Bakı şəhəri, Xətai ra yo nu,
Gəncə prospekti, 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 2000 №168

25.11.2016

2 Qeyri-ya şa -
yış sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 9-cu mik-
rorayon, 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 3000 №307

29.12.2017

3 Qeyri-yaşa -
yış sahəsi

Gəncə şəhəri, Nizami
rayonu, Məhrəsə bağı İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1 mərtəbəli binanın bir

hissəsi 70.1 x 7500 7500 №219
29.09.2017

№ 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

"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 77500 166500 №151
04.11.2016

№ 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  gü zəşt l i şərt lərlə
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 3150 x x  3150 315 

2 8 saylı mağaza Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, 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 

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

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

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

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

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

Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq

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

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

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

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

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

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

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

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.

№ 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 31 saylı Səyyar
Mexanikləşdiril miş Dəstə

Cəlilabad şəhəri, Qurtuluş
küçəsi, 14A

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 38.0 19837.3 1 2500 x 117500 120000 12000 
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları iyul ayının 18-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir. 

(Ərizələr 17 iyun 2019-cu il - 17 iyul 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

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

16 iyul 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Daşkəsən təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan 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 veri-

lir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə
icarə haqqının

aşağı həddi
(manatla)

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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə

verilir

Uqodiya (təsərrüfat
yeri) növü, keyfiyyət
qrupu, şəhərlərdə və
rayon mərkəzlərində

zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq
edən sənədin

nömrəsi

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
18 iyul 2019-cu il tarixinə dək

Abşeron ərazi şöbəsi
318 kv.m

Satılır 286.20 2722.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014842

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
18 iyul 2019-cu il tarixinə dək

Abşeron ərazi şöbəsi
428 kv.m

Satılır 385.20 3659.40 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012012477

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
18 iyul 2019-cu il tarixinə dək

Abşeron ərazi şöbəsi
134 kv.m

Satılır 120.60 1147.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014822

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
18 iyul 2019-cu il tarixinə dək

Abşeron ərazi şöbəsi
260 kv.m

Satılır 234.00 2225.60 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014819

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
18 iyul 2019-cu il tarixinə dək

Abşeron ərazi şöbəsi
320 kv.m

Satılır 288.00 1334.40 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014873

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
18 iyul 2019-cu il tarixinə dək

Abşeron ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 270.00 1251.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014893

7 Ağcabədi rayonu
Təzəkənd Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
18 iyul 2019-cu il tarixinə dək

Beyləqan ərazi şöbəsi 5,11 ha İcarə 4.90 306.60 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 608012000940

8 Ağcabədi rayonu
Təzəkənd Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
18 iyul 2019-cu il tarixinə dək

Beyləqan ərazi şöbəsi 2,0 ha İcarə 19.20 120.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 608012000939

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

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
18 iyul 2019-cu il tarixinə dək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 1,0 ha İcarə 5,64 86.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

III qrup bonitet balı
58 əkin 806012000680

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

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
18 iyul 2019-cu il tarixinə dək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 1,0 ha İcarə 5,64 86.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

III qrup bonitet balı
58 əkin 806012000680

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

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
18 iyul 2019-cu il tarixinə dək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 1,0 ha İcarə 5,64 86.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

III qrup bonitet balı
58 əkin 806012000680

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

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
18 iyul 2019-cu il tarixinə dək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 1,0 ha İcarə 5,64 86.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

III qrup bonitet balı
58 əkin 806012000680

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

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
18 iyul 2019-cu il tarixinə dək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 2,0 ha İcarə 11,28 172.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

III qrup bonitet balı
58 əkin 806012000680

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

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
18 iyul 2019-cu il tarixinə dək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 3,0 ha İcarə 21,24 258.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

II qrup bonitet balı
66 əkin 806012000664

15 Biləsuvar rayonu
Əsgərabad Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
18 iyul 2019-cu il tarixinə dək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 26,5 ha İcarə 31,16 1166.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) 

V qrup bonitet balı
20 digər 808012000469

16 Masallı rayonu Kolatan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
18 iyul 2019-cu il tarixinə dək

Cəlilabad ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 31.42 1000,00 100,00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 805012001009

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

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
18 iyul 2019-cu il tari xi nə dək

Cəlilabad ərazi şöbəsi
100 kv.m

Satılır 10.47 229.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 805012000987

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

9A Tel: (024) 244 26 10
18 iyul 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
79 kv.m
Satılır 114.55 1145.50 Sahibkarlıq I zona 404012004662

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

9A Tel: (024) 244 26 10
18 iyul 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 150.00 4350.00 Sahibkarlıq IV zona 404012004637

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

9A Tel: (024) 244 26 10
18 iyul 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 120.00 1420.00 Fərdi yaşayış evi II zona 403012001715

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

9A Tel: (024) 244 26 10
18 iyul 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
250 kv.m

Satılır 45.35 500.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 403012001580

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

9A Tel: (024) 244 26 10
18 iyul 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 209.22 350.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001569

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

9A Tel: (024) 244 26 10
18 iyul 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 160.00 1673.00 Fərdi yaşayış evi III zona 402012002404

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

9A Tel: (024) 244 26 10
18 iyul 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 160.00 1673.00 Fərdi yaşayış evi III zona 402012002405

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

9A Tel: (024) 244 26 10
18 iyul 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 160.00 1673.00 Fərdi yaşayış evi III zona 402012002406

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 səhm -
lərin 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

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

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

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

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

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

-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş

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

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

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

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.

№ 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

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



5ШЯНБЯ, 15 ИЙУН 2019-cу il, №24 (1128)

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

16 iyul 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

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.

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 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.

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.

ELANLAR
№ 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 Talış kənd
klubu

Quba rayonu,
Talış kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi 81.6 317.0 3 2250 x 750 3000 300 

2 Haput kənd
klubu

Quba rayonu,
Haput kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi 36.5 53.2 3 750 x 375 1125 113 

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

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

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

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

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

16 iyul 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının 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 Müəs si sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 10060.9 3750 20250 24000 2400

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Şirvan şəhəri,
Xəqani küçəsi, 22

Şirvan Şəhər İcra Hakimiyyəti, Şirvan şəhər
Mənzil Təsərrüfatı İdarəsi

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 33.4 x 1300 x 1300 130 

№ 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, Hey dər
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
mağaza

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 

№ 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 Depar -
tamenti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 76.2 x 25000 x 25000 2500 

№ 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, Binəqədi rayonu,
Həmzə Babaşov küçəsi, 9

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı De -
par tamenti, 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 fay da lı

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

İşçilə -
rin 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, Bakıxanov
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 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

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

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

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 35.8 x 4500 x 4500 450 
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16 iyul 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

16 iyul 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində 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 Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə Auksion

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

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

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

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

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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 telefo-
nu: (kod 02422), 5-22-52, 5-39-70

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac 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.

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 telefonu: (kod 02424) 4-26-10, 4-40-36
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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.

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.

ELANLAR
№ 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

Bakı şəhəri, Nərimanov ra yo -
nu, 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 

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

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

16 iyul 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

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

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

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

16 iyul 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

16 iyul 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Qusar 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 tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilə -
rin 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, Kürdəxanı
qəsəbəsi, Hüsü Hacıyev küçəsi, 86 İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 87.4 x x 6250 x  x  6250 625 

№ 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

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 

№ 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 3900 x 600 4500 450 

2 Mamrux kənd
Diyarşünaslıq Evi

Zaqatala rayonu,
Mamrux kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi 135.6 167.5 x 8250 x 750 9000 900 

№ 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 16 mənzilli yaşayış bi nası nın yarım-
çıq tikilisi

Cəlilabad rayonu,
Privolnoye kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 8048.7 1500 28500 30000 3000 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilə rin

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 Alpoud kənd Di -
yarşunaslıq 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 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 İmişli Ərazi Yun Tədarü kü
və Qəbulu İdarəsi

İmişli şəhəri, Mu ğan
küçəsi, 198

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 250.5 1805.0 x 11000 x 9000 20000 2000 

2 Əmlak kompleksi Şəki rayonu, Şorsu
kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 2889.3 91750.0 x 62500 x 137500 200000 20000 

№ 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 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 torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış)
qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 250 yük avtomaşını üçün qarajın
yarımçıq tikilisi

Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Gəncə-Bakı avtomo-
bil 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 avtomo-
bil yolunun 3-cü kilometri

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 20013.0 5000 145000 150000 15000 

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

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

İşçilə rin
sayı

Əmlakın start (satış) qiy -
məti (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 Xürel kənd
klubu

Qusar rayonu,
Xürel kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Na zir liyi,
Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 225.2 520.0 3 5000 x 1500 6500 650 
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16 iyul 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

16 iyul 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: Hərracl Cəlilabad şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Cəlilabad şəhəri üzrə: ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər Əliyev

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

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

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac 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 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.

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.

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.

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.

ELANLAR
№ 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 Məktəb binasının
yarımçıq tikilisi

Cəlilabad rayonu,
Muğan kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İda rə etmə Mərkəzi, "Bakı
Fəhləsi" Şərab Zavodu 1115.2 500 2500 3000 300 

16 iyul 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

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

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

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

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

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

16 iyul 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 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
mağaza

İmişli şəhəri, T.İs -
ma yılov küçəsi, 70

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Sosial İnkişaf
İdarəsi 570.4 1252.0 1 25000 x 6000 31000 3100 

2 7 saylı
mağaza

İmişli şəhəri, T.İs -
mayılov 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 Sifarişçi təşkilatın adı Özəlləşdirilən  torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış)
qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış)
qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Süd zavodunun
yarımçıq tikilisi

Mingəçevir şəhəri,
Niyazi küçəsi, 9

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş
"Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 12203.0 10000 90000 100000 10000 

№ Obyektin
adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən 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

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 qə sə -
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 

№ 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 şərtlərlə
satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 2 saylı
hamam

Şəki şəhəri, B.Məm -
mədov küçəsi, 29

Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti, Şəki şəhər
Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi 151.3 213.5 x 12500 x 5000 17500 1750 

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

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

İşçilə rin
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 Kirayə Təmir
Sahəsi

Neftçala rayonu, Həsənabad qə sə bəsi,
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 qə səbəsi,
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 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilə -
rin 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 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 

№ 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

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

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

5 mərtəbəli binanın ya rım -
zirzəmisinin bir hissəsi 17.8 x 2000 x 2000 200 

2 Qeyri-ya -
şayış 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

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

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

9 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 24.2 x 5000 x 5000 500 
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Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят
дашымыр.

8ELANLAR

“Xaçmaz Ekspremental Konserv” 
ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

30 iyun 2019-cu il saat 11:00-da, “Xaçmaz Ekspremental Konserv” ASC-nin
səhmdarlarının ümumi yığıncağı Xaçmaz rayonu, Qaraqurtlu kəndində cəmiyyətin inzibati
binasında keçirəcəkdir.

İclasın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin 2018-ci ilin yekunlarına dair maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin hesabatının
müzakirəsi və balansın təsdiqi
2.  Cari məsələlər
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə iştirakı vacibdir.                                                                   

Əlaqə telefonu:  (050)-320-71-92 
“Xaçmaz Ekspremental Konserv” ASC-nin icra orqanı

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

16 iyul 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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq

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

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

№ 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

Sumqayıt şəhəri, 48-ci
məhəllə, bina 2

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kom munal
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 

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

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi təşkilatın adı Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) Əmlakın ilkin (satış) qiyməti
(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış)
qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 İnternat məktəbinin
yarımçıq tikilisi

Xaçmaz rayonu, Nabran
kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 1151.9 12500 22500 35000 3500 

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

Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilə -
rin 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 qə bu lu
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 yanacaq doldurma
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 
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