
“Стратежи хяттимиз - сярбяст
игтисадиййат, юзялляшдирмя вя
сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ

Шянбя, 22 ИЙУН 2019-ъу ил №25 (1130) Гиймяти 30 гяпик Гязет 1996-ъы илдян чыхыр

2 2 4
Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin rəhbərliyi bölgələrdə
növbəti vətəndaş qəbulu keçirəcək

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
Balakəndə yeni və müasir ərazi 
ofisi istifadəyə verildi: 
bütün xidmətlər bir ünvanda

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları iyul 
ayının 25-də saat 15:00-da keçiriləcəkdir.

Prezident İlham Əliyevin əhalinin rifahının yüksəldilməsi
istiqamətində inqilabi addımları davam edir

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əli yev
əhalinin rifahının yüksəldilməsi məqsədilə növ bə ti sosial
paketi təsdiq etdi. Bu, həyata ke çi ri lən dövlət siyasətinin
davamı, silsilə tədbirlərin növ bə ti mərhələsidir.

Prezident İlham Əliyevin dövlət qul luq çu la rı nın, hərbi
qulluqçuların, hüquq-mühafizə orqanı əmək daşlarının və
digər xüsusi rütbəli şəxslərin, müəl limlərin, habelə dövlət
büd cəsindən ma liy yə ləşən bir sıra digər təşkilatlarda ça lı -
şan işçilərin əmək haqlarının böyük dərəcədə artırılması ba -
rə də iyu nun 18-də imzaladığı sərəncamlar dövlətimizin hə -
ya ta keçirdiyi sosial siyasətin inqilabi xarakter da şıdığını
əya ni şəkildə göstərir.

Sosial ədalət prinsiplərinin daha da möh kəm lən di ril mə -
si məqsədilə Prezident tərəfindən mi ni mum əməkhaqqının
məb ləği 40 faizə yaxın artırılaraq 250 manata çatdırılıb.
Mi ni mum əmək haq qı nın artımı birbaşa olaraq 950 mi nə dək
vətəndaşı əha tə edəcək. Həmin insanlardan 600 mini döv lət
sek torunda, 350 mini özəl sektorda işləyənlərdir. Bu ar tı mın
təmin edilməsi üçün dövlət büd cə sin dən illik 780 mil yon,
2019-cu ilin sentyabr-dekabr ay ları üzrə 245 mil yon manat
əlavə vəsait ay rıl ma sı təmin olunacaq. Sə rən cam la
minimum əmək haq qı nın məbləğinin 250 manata çat -
dırılması döv lət büdcəsindən maliyyələşdirilən sa hə lər də
Vahid Ta rif Cədvəli ilə müəyyən edilmiş aylıq tarif (və zifə)
maaşları üzrə orta əməkhaqqının da orta he sab la 40 faiz art-
maqla 265 manatdan 367 manata çat ma sına imkan verir.

İyunun 18-də imzalanan 17 sərəncam ölkədə so sial
rifahın yüksəldilməsinin Prezident İlham Əli ye vin uğurlu
sosial-iqtisadi siyasətinin prioritet isti qaməti olduğunu bir
daha təsdiq edir və bu isti qa mətdə cari il ərzində artıq ikin-
ci böyük sosial paketin reallaşdırıldığını göstərir.

Dövlətimizin başçısı tərəfindən aparılan sosial-iq tisadi
siyasətin qayəsində Azərbaycan və tən da şı nın, onun sosial
təminatının və rifahının da yan dı ğı nı özündə növbəti dəfə
bariz şəkildə ehtiva edən bu sə rəncamlar ümumilikdə 2
milyondan çox insanı əha tə etməklə, həm dövlət
orqanlarında, həm də özəl sektorda çalışan şəxslərin maddi
vəziyyətini əhə miy yətli dərəcədə yaxşılaşdıracaq.

İmzalanmış sərəncamlar:
- minimum aylıq əməkhaqqının 180 manatdan 250

manata çatdırılmasını;
- dövlət qulluqçularının aylıq vəzifə ma aş la rı nın 50 faiz

artırılmasını;
- hərbi və hüquq-mühafizə orqanlarının xüsusi rüt bəli

əməkdaşlarının və mülki işçilərinin əmək haq larının 40 faiz
artırılmasını;

- dövlət ümumi təhsil və peşə təhsili mü əs si sə lə rində
çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiy -
mətləndirilməsi aparılan müəllimlərin vahid ay lıq vəzifə
maaşlarının orta hesabla 20 faiz ar tı rıl ma sını;

- dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra di gər
təşkilatlarda çalışan şəxslərin aylıq vəzifə ma aş la rının orta
hesabla 40 faiz artırılmasını nəzərdə tu tur.

Cari ilin əvvəlindən etibarən qəbul edilmiş bu kimi qə rar -
lar qlobal iqtisadiyyatda baş verən mənfi me yillərin ölkə əha -
lisinin sosial təminatına təsirini mi nimallaşdırmağa im kan
vermişdisə, hazırkı sə rən camlar isə əhalinin gə lir lə ri nin art-
masına, yığım im kanlarının genişlənməsinə şərait ya ra dacaq.

Əməkhaqlarının əhəmiyyətli artımı əhalinin alı cılıq
qabiliyyətinə müsbət təsir etməklə, iqtisadi fə allığın daha
da yüksəlməsinə öz töhfəsini ve rə cək.

İqtisadi sahədə əldə edilmiş böyük uğurların so sial
sferaya transformasiyası dövlətimizin baş çı sı nın bəyan
etdiyi sosial-iqtisadi kursun başlıca prin sipi olmaqla, cari
ilin əvvəlindən etibarən ölkə və təndaşlarının sosial
təminatını əhəmiyyətli də rə cə də artırıb. Büdcə gəlirlərinin
daha artıq məb ləğ də təmin edilməsi sosial sahədə
islahatların də rin ləş məsi üçün münbit şərait yaradıb.

Dövlət büdcəsində formalaşan əlavə gəlirlərin bi la -
vasitə vətəndaşların sosial rifahının yük səl dil mə sinə
yönəldilməsi ölkənin kompleks iqtisadi in ki şa fı fonunda
dövlət–vətəndaş etimad mühitini də rin ləşdirməklə, apa -
rılan sosial siyasətin alternativsiz olduğunu bir daha sübut
edir.

Göründüyü kimi, dövlətimizin başçısının yeni so sial
paketi əhalinin rifahına ciddi dəstək təd bir lə ri nin uğurla da -
vam etməsinə, nəticə etibarilə, əha li nin rifah halının yük -
səl dilməsi sahəsində ardıcıl irə liləyişlərin real laş dı rıl ma -
sına imkan verir. Bir söz lə, Prezident İlham Əliyev
"Azərbaycanda döv lət siyasətinin mərkəzində insan amili
dayanır" te zi si ni bir daha təsdiq etdi.

Xatırladaq ki, 2019-cu ilin əvvəlində Prezident İl ham
Əliyevin müvafiq sosial paket çərçivəsində im zaladığı
qanunvericilik aktları 3 milyona yaxın in sanın sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi sa hə sin də inqilabi addım
oldu və bu məqsədlər üçün 1,5 milyard manat vəsait ayrıl-
dı.
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İnvestisiya müsabiqəsinin nəticəsi açıqlandı: daha bir istehsal müəssisəsi yenidən qurulacaq

Rəqabətli hərrac: 26 dövlət əmlakına 5-i elektron olmaqla 40 sifariş verildi

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi bölgələrdə
növbəti vətəndaş qəbulu keçirəcək

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
respublikanın müxtəlif regionlarında yerləşən
müəssisələrin özəlləşdirilərəkyenidən qurulması,
investisiyaların cəlbi, o cümlədən özəlləşdirilmiş
müəssisələrdə müasir istehsal sisteminin təminatı ilə
bağlıtədbirlər reallaşdırılır. “Azərbaycan Res pub -
likasında ağır sənaye və maşınqayırmanın in kişafına
dair Strateji Yol Xəritəsi”nə uyğun olaraq, Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi uzun müddət
fəaliyyətsiz qalan və ya tam gücü ilə fəaliyyət

göstərməyən ağır sənaye müəssisələrində istehsalın
genişləndirilməsi üzrə işlərini davam etdirir. 

Bu istiqamətdə komitə tərəfindən “Bakı neft
maşınqayırma zavodu” ASC-nin səhmlərinin satışı
üzrə investisiya müsabiqəsi elan edilmişdir. Mü sa bi -
qə komissiyası tərəfindən potensial iddiaçılar üçün
maliyyə, iqtisadi,investisiya və sosial şərt lər  mü -
əyyənləşdirilmişdir. İştirakçılarının təqdim etdikləri
investisiya tək liflərinəbaxıldıqdan sonra müsabiqə
komissiyası açıq səsvermə yolu ilə  “Bakı neft

maşınqayırma zavodu” ASC-nin səhmlərinin satışı
üzrə in ves ti si ya müsabiqəsinin qalibini elan etmişdir.

Müsabiqə şərtlərinə uyğun olaraq, qalib in ves tor
dövlət büdcəsinə 4,7 milyon manat məbləğində pul
vəsaitinin köçürülməsini və ümumi həcmi 10,2
milyon manat təşkil edən İnvestisiya Proqramının ic -
rasınıöhdəsinə götürüb. Bununla yanaşı,  mü əs si sə -
nin 1,9 milyon manat məbləğində DSMF-yə olan
borc larının, 115 min manata yaxın əmək haqqı və
ona bərabər tutulan borcların ödənilməsini və digər

sosial-iqtisadi öhdəliklərin yerinə yetirilməsini
üzərinə götürmüşdür. Təqdim olunmuş İnvestisiya
Proqramına əsasən investor tərəfindən müəssisəyə
müasir ava dan lıq la rın və texnologiyaların alınması,
polad ərit mə se xin də yeni sobaların tikilib
quraşdırılması, mü əssisənin xammal və material
ehtiyatının artırılmasıplanlaşdırılır. Eyni zamanda
istehsal sahə lə ri nin yerləşdiyi binalarda təmir-bərpa
işlərinin görülməsi, elektrik mühərriklərinin təmiri
və sarğılanması sexinin qurulması, qum ələnmə

sahəsinin tikilməsi və ava dan lıqlarla təchiz edilməsi,
tikinti materiallarının qəbulu sahəsinin təşkili,
əritmə, yığma və dəmirçi sexlərində hava təmiz lə yi -
ci lə ri nin qurulması, habelə digər işlərin görülməsi
nəzərdə tutulur.

Bu işlərin görülməsi üçün investor tərəfindən
müəssisəyə bir il ərzində yuxarıda qeyd olunan məb -
ləğdə investisiyaların yatırılması, nəticədə 165 yeni
iş yerinin yaradılması, işçilərin sosial təmi na tı nın
gücləndirilməsiplanlaşdırılır.

Dövlət əmlakları üzrə geniş seçim və rahat
özəlləşdirmə şəraiti hərraclarda iştirakçı fəallığını
təmin edir. Elektron formada sifarişin verilməsi və
hərracda onlayn iştirakvətəndaşlara vaxt itirmədən
əmlak sahibi olmaq imkanı verir. Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi tərəfindən iyunun 18-i dövlət
əmlaklarının özəlləşdirilməsi üzrə növbəti hərrac
keçirildi. Hərracda 26 dövlət əmlakı üzrə
ümumilikdə 40 sifarişçi iştirak etdi.İştirakçılardan 5-
i seçdiyi dövlət əmlakına sifarişi olduğu məkan dan
elektron formada vermişdir. Özəlləşdirilən dövlət
əmlaklarına kiçik dövlət müəssisələri və nəqliyyat
vasitələri aiddir.

Kiçik dövlət müəssisələrindən biri Sumqayıt
şəhərində yerləşir. Dövlət əmlakı 9 min 308 kv.m-lik

torpaq sahəsi ilə birgə özəlləşdirildi.Goranboy
rayonu, Qazanbulaq qəsəbəsindəki qeyri-yaşayış
binası da hərracda öz sahibini tapdı. İştirakçı sahəsi
109.5 kv.m olan dövlət obyektini 1750 manata
özəlləşdirdi. Digər obyektlər kimi torpaq sahəsi ilə
birlikdəözəlləşdirilənkiçik dövlət müəssisəsi
Şabranda yerləşir. 110.8 kv.m sahəsi olan bu obyekt
üçün 6 min manat təklif edən iştirakçı hərrac qalibi
oldu.

Bu dəfə hərracdanəqliyyat vasitələri rəqabət
yaratdı. Buraxılış tarixi 2001 olan HyundaiChoros
markalı nəqliyyat vasitəsinin ilkin qiyməti 4 min
manat təyin olunmuşdur. Hərracda 2 iştirakçı
arasındakı rəqabət ilə avtomobilin son qiyməti 5
min 450 manata yüksəldi.UAZ markalı

avtomobilin hərracı 3 sifarişçinin iştirakı ilə keçdi.
2 min 450 manat təklif edən iştirakçı tərəfindən
nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirildi. Keçirilən
hərracların nəticələri ilə tanış olmaq istəyən şəxslər
Özəlləşmə portalına (privatization.az) daxil ola
bilər.

Qeyd edək ki, Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi tərəfindən növbəti hərrac 25 iyun tarixində
keçiriləcək. Hərraca 37 nəqliyyat vasitəsi çıxarılıb.
İstehsal tarixləri 1996-2010 olan avtomobillər
Mercedes, Renault, Fiat və digər markalara aiddir.
Dövlət əmlakları üzrə seçim etmək və hərracda
iştirak statusu qazanmaq üçün komitənin rəsmi saytı
(emdk.gov.az) və ya Özəlləşdirmə portalına
(privatization.az) daxil olmaq kifayətdir.

Azərbaycan Res pub -
likası Prezidenti İlham
Əliyevin tapşırığına əsasən
vətəndaşların təklif, irad və
müraciətləri ilə yerindəcə
tanış olmaq üçün mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanları
rəhbərlərinin və onların
müavinlərinin bölgələrdə
vətəndaşların qəbulu cəd -
və linə uyğun olaraq, Əm -
lak Məsələləri Dövlət Ko -
mitəsinin rəhbərliyinin və -
tən daş qəbulu vaxtı 29 iyun
tarixinə keçirilmişdir.

Əmlak Məsələləri Döv -
lət Komitəsinin sədri Kə -
rəm Həsənov 29iyun 2019-
cu il tarixində Şab ran ra yo -
nun da həmin rayonun sa -
kinlərini fərdi qaydada qə -
bul edəcək. Komitə sədri
tərəfindən qəbul saat 10:00-
da Şabran şəhərində yer -
ləşən Heydər Əliyev Mər -
kəzində  keçiriləcək. Həmin
gün Komitənin sədr mü -
avin ləri Rafiq Cəlilov Xızı
ra yonunda, Rüstəm Şah ba -
zov isə Siyəzən rayonunda
vətəndaşlarla gö rü şə cəklər.
Komitə sədrinin müavin -
lərinin qəbulu saat 10:00-da
müvafiq olaraq Xızı və
Siyəzən  şə hər lə rin də yerləşən Heydər
Əliyev Mərkəzlərində keçiri lə cək dir.

Qəbul zamanı komitənin aidiyyəti
struk tur böl mə lərinin rəhbərlərinin işti -
rakı ilə fəaliyyət isti qa mə ti üzrə, o cüm -
lədən daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, tor -
paq ların kadastrı, dövlət əmlakının özəl -
ləş  di ril mə si, hərraclarda iştirak, dövlət

əmlakının icarəyə götürülməsi, tor paq -
ların texniki parametrlərinin və koor di -
nat larının müəyyənləşdirilməsi, ünvan
məsələləri və bu sahədə bölgələrdə
əhalini maraqlandıran digər məsələlərlə
bağlı vətəndaşların müraciətlərinə baxı -
lacaqdır.

Qəbulda yuxarıda qeyd olunmuş
rayonlardan olan vətəndaşlar iştirak edə

bilər və yalnız ko mi -
tənin fə aliyyət sahə lə -
rinə aid olan müra ciət -
lərə baxı la caq dır.

Qəbula yazılmaq is -
tə yən vətəndaşlar on -
line ola raq komitənin
office@emdk.gov.az
elektron ünv a nı na yaza
və ya aşağıdakı nöm -
rələrlə əlaqə saxlaya
bilər lər:

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

Əlaqədar şəxs: Sa -
mir Salıfov 050 800-
50-65

Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin
Xaç maz ərazi şöbəsi:

(02332) 5-39-72;
(02332)5-33-55

Daşınmaz Əmlakın
Dövlət Reyestri Xid -
mətinin 5 saylı Xaç -
maz Ərazi İdarəsi və
Şabran rayon şöbəsi:

(02332) 5-00-18;
(02335) 3-24-63

Daşınmaz Əmlakın
Dövlət Reyestri Xid -
mətinin 2 Saylı Sum -

qayıt Ərazi İdarəsi: (018) 652-01-71;

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri
Xidmətinin Xızı rayon şöbəsi:  (02331)
5-05-76

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri
Xidmətinin Si yəzən rayon şöbəsi:
(02330) 4-27-15

16 iyul hərracı: investorların 96 dövlət əmlakı üzrə seçim imkanı var
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin təşkil

etdiyi hərraclarda investorların rahatlıqla dövlət
əmlaklarını özəlləşdirmək imkanı var. Belə ki,
hərracda yaradılan elektron mühit ilə hər kəs olduğu
yerdən prosesə qoşula bilir. İnnovativ üstünlüklər
dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsinə marağı
artırır, o cümlədən özəlləşdirmə prosesini
sürətləndirir. 

Dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsindənövbəti
iştirak imkanı 16 iyul tarixində keçirilən hərracda
yaradılıb. Budəfəki hərraca ümumilikdə  96 dövlət
əmlakı çıxarılıb. İştirak etmək istəyənlər 38 kiçik
dövlət müəssisə və obyekti, 22 səhmdar  cəmiyyəti,
15 qeyri-yaşayış sahəsi, 7 yarımçıq tikili və 14
nəqliyyat vasitəsi üzrə seçim edə bilər. 

Paytaxtda və bölgələrdə yerləşən kiçik dövlət

əm lakları qiymət, sahə və fəaliyyət baxımından
müx tə lifdir. Özəlləşdirməyə çıxarılan bu dövlət ob -
yekt lərinin sahəsi 12.2 kv.m ilə 3.1 min kv.marasın-
dadır. Potensial investorlarbiznes planlarına uyğun
ola raq yardımçı təsərrüfat, əmlak kompleksləri, xid -
mət və ticarət obyektləri üzrə seçim edə bilər. Sahəsi
1712.1 kv.m olan dövlət əmlakı paytaxtın Suraxanı
ra yonu, Yeni Günəşli qəsəbəsində yerləşir. Ob yek -
tinözəlləşdirilməsiinvestor üçün xidmət sahələri
üzrə gəlirli fəaliyyət imkanları yarada bilər.

Hərraca çıxarılan qeyri-yaşayış sahələrinin isə
sahəsi 9.2 kv.m ilə 127.4 kv.marasındadır. Bu növ
növ dövlət əmlaklarından 7-si paytaxtda, 2-si Sum -
qa yıt da, 2-si Daşkəsəndə, digərləri isə Bərdə, Şirvan
və Ağdaşda yerləşir. Bakı şəhəri, Nizami rayonu,
B.Nu riyev küçəsindəki qeyri-yaşayış sahəsinin sa -

hə si 76.2 kv.m-dir. Səhmdar cəmiyyətləri inşaat,
kənd kimya, nəqliyyat, ticarət, istehsal və digər sa -
hə lə rə aiddir. Budəfəki hərraca “Ucar İnşaat
Xidmət“, “Şıx lar Broyler”, “Yevlax taxılçı” və digər
səhmdar cə miyyətlərinin 30%-45%-lik dövlətə
məxsus səhm pa ketləri çıxarılıb. 

Nəqliyyat vasitələrinin isə buraxılış tarixləri
1986-2007 illəri əhatə edir. Qeyd edək ki, bu ka te -
qo ri yadan olan dövlət əmlakları Nissan, Hyundai,
Ki avə digər markalara aiddir.

Komitənin rəsmi saytı (emdk.gov.az) və
Özəlləşdirmə portalı (privatization.az) vasitəsilə
hərraca çıxarılan dövlət əmlakları barədə ətraflı
məlumat əldə etmək mümkündür. Seçim edən
şəxsonlayn formada sifariş verməklə hərracda
iştirak statusu qazana bilər. 

Daşınmaz əmlaka dair hüquqların qeydiyyatı
üçün zəruri olan inventarlaşdırılma işləri Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən aparılır.
Daşınmaz əmlakın texniki inventarlaşdırma
işlərinin aparılmasının əsas məqsədi daşınmaz
əmlak obyektinin, o cümlədən torpaq sahəsinin
mövcudluğunu, faktiki vəziyyətini, texniki
göstəricilərini, tərkibini müəyyən etmək və
texniki sənədləri hazırlamaqdır. İnventarlaşdırma
işlərinin aparılması nəticəsində daşınmaz
əmlakın texniki pasportu tərtib edilir.

Texniki inventarlaşdırma işləri hüquqi
vəfiziki şəxslərin, bələdiyyələrin, dövlət

müəssisə və təşkilatlarının müraciəti əsasında
Əmlak Xidmətləri Məkanında və Daşınmaz
Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi
idarələrində aparılır.Bununla yanaşı, Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
inventarlaşdırma xidməti elektron formada da
göstərilir. Bu xidmətdən onlayn istifadə etmək
istəyən şəxslər Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Elektron Xidmətlər Portalına (e-
emdk.gov.az) daxil olaraq 3-cü bölmədəki
xidməti seçə bilər.

Qeyd edək ki, daşınmaz əmlakın inventar laş -
dı rıl ması xidmətindən istifadə etmək istəyən

şəxslər ərizə ilə xidmət ünvanlarına yaxınlaşa
bilər. Ərizə ilə yanaşı, daşınmaz əmlaka dair
hüquq mü əy yən edi ci sənəd, daşınmaz əmlakın
texniki gös tə ri ci lə ri nə dair texniki sənədlər,
dövlət rüsumu və xidmət haq qının ödənilməsi
barədə sənəd, hüquq əldə edə nin adından
ərizənin verilməsi halında bu barədə sə la hiy yəti
təsdiq edən etibarnamə də xidmət isti fa də si üçün
tələb olunur.

İnventarlaşdırılma işləri 15 iş günü ərzində
apa rılır, dövlət rüsumu 50 manatdır. İstifadəçilər
texniki pas port və ya torpaq sahəsinin planı və
ölçüsünün alın ması ilə bağlı dövlət rüsumu və

xidmət haqqını on layn rejimdə öyrənə bilər.
Bunun üçün Əmlakın qey diyyatı kalkulyatoruna
(e-emdk.gov.az, 13-cü böl mə) daxil olaraq
daşınmaz əmlaka dair mə lu mat la rı qeyd etmək
kifayətdir.

Xidmətin göstərilməsi barədə qərar qəbul
edil dik dən sonra ərazi idarəsinin mühəndis-in -
ven tar laş dı rı cısı tərəfindən arxivdə yoxlama, çöl-
ölçmə işi, mərzçəkmə, kameral nəzarət həyata
keçirilir. Nəticədə isədaşınmaz əmlaka dair
hazırlanmış texniki sənədlər (texniki pasport və
ya torpaq sahəsinin planı və ölçüsü) poçt
vasitəsilə və ya birbaşa istifadəçiyə təqdim edilir.

Daşınmaz əmlakın inventarlaşdırılması: xidmət Əmlak Xidmətləri Məkanında və elektron formada da göstərilir

Balakən sakinlərinə şad xəbər: artıq
Balakən sakinləri də daşınmaz əmlakla
bağ lıxidmətlərdən müasir şəraitdə is ti fa -
də edəcəklər. Belə ki, vətəndaş məm nun -
lu ğunu ön planda tutan Əmlak Məsə lə lə -
ri Dövlət Komitəsi yeni inşa edilmiş əra -
zi ofisini 21 iyun tarixindəBalakən ra yo -
nunda is ti fa də yə verib.Yeni binada da şın -
maz əmlakın qey diy ya tı xidmətlərinin
göstərilməsi ilə yanaşı, sakin lə rin ka dastr,
dövlət əmlakının idarə edilməsi, özəl ləş -
dirilməsi, icarəyə verilməsi və digər
məsələlər ilə bağlımüraciətləridaha ope -
rativ və əlçatan for ma da qəbul ediləcək.
Komitə tərəfindən göstərilən xid mətlərin
birofisdə toplanması əhalinin əlavə ün -
van lara getmədən rahat müraciətinə
şərait ya ra da caq.

Yeni ərazi ofisində fəaliyyət müasir
əsaslarla qurulub. Belə ki, tətbiq edilən
müvafiq informasiya sis temləri, kom -
munikasiya avadanlıqları və tex no lo gi -
yaları ilə mükəmməl fəaliyyət prosesi
təmin edilib. Burada xidmətlərin çevik
formada göstə ril mə sinə səbəb olan
amillərdən biri də ixtisaslı və peşə kar
kadrların cəlb olunmasıdır.

Ərazi ofisi100 mindən artıq sakini
olan Bala kə nin 1 şəhər,1 qəsəbə, 17
kənd inzibati-ərazi vahi di ni əhatə edə -
cək. Gün ərzindəxidmət ofisində 100-ə

ya  xın sakinə daşınmaz əmlak ilə bağlı
xid mətlər gös tə riləcək. Bu da həmin əra -
zidə yaşayan sa kin lə ri nə lavə vaxt sərf et -
mə dən daşınmaz əmlakın qey diy yatı,
sənədlərin təqdim olunması, texniki
sənəd lə ri nalınması, özəl ləş dir mə, hər -
rac larda iştirak, ka dastr və digər mə sə -
lələrlə bağlı müraciətinəimkan ve rəcək.

Qeyd edək ki, ərazi ofisi Əmlak
Məsələləri Döv  lət Komitəsi yanında
Daşınmaz Əmlakın Döv lət Reyestri
Xidmətinin daxili imkanları hesabına
in şa edilib. İki mərtəbəli bina müasir
dizayn üs lu bun da tikilib, xidmət bina -
sının ətrafında göz ox şa yan yaşıllıq
salınıb. Birinci mərtəbədə yeni üslubda
xid mət zonaları, daşınmaz əmlakın
qeydiyyatı və sən əd qəbulu üçün böl -
mələr mövcuddur. Və tən daş lar dövlət
əmlakının özəlləşdirilməsi, icarəyə ve -
rilməsi, hərraclarda iştirak və digər
məsələlər ilə bağ lı digər mərtəbədəki
bölmələrə müraciət edə bi lə cək. Eyni
zamanda burada sakinlər üçün tə mən na -
sız hüquqi yardım almaq imkanı
yaradılıb. Belə ki, hüquqi yardım
masasında mütəxəssislər tərə fin dən
bölgə sakinlərinin sualları cavab lan dırı -
lacaq, on lara hüquqi məsləhətlər veri -
ləcək. Bu imkanlar vətəndaşlara sürətli
və keyfiyyətli xidmətin gös tə ril məsinə

və şəffaflığın təmin olunmasınayönəlib.
Yeni binada ümummilli lider Heydər

Əli yevlə bağlı guşə yaradılıb. Guşədə
ulu öndərin Balakən rayonuna səfə r lə ri -
ni, rayonda keçirdiyi görüşləri və təd bir -
ləri əks etdirən fotostendlər qurulub. Ey -
ni zamanda ölkə başçısı İlham Əliyevin
də rayona gəlişini, vətəndaşlarla ün siy -
yətini əks etdirən fotostendlər yer alıb.

Vətəndaşların daşınmaz əmlakın
qey diyyatı üz rə məlumatlanması məq sə -
di lə ərazi ofisində elek tron monitor və
mü asir İKT avadanlığı quraş dı rı lıb. Bu -
ra da xidmətlərlə bağlı tələb olunan sə -
nəd  lə rin siyahısı, dövlət rüsumları və
xid mət haqları ilə ta nış olmaq müm kün -
dür. Eyni zamanda sakinlərin izahedici
mo nitorlar vasitəsilə elektron xidmətlər
ba  rədə məlu matlanması və onlardan isti -
fadəsi tə min edilib.

Balakən şəhəri, Səttar Gözəlov 4B
ünvanında yer ləşən xidmət binası
istifadəyə verildiyi gün sa kin lərə
qeydiyyatxidmətləri də göstərilib. Belə
ki, da şınmaz əmlaklarını qeydiyyata
almaq istəyən və təndaşlar ilkin
sənədlərini təqdim edib. Sakinlər ya -
radılan bu imkanlardan razılıqlarınıifadə
edərək bil diriblər ki, yaşadıqları rayonda
belə ofisin ol ma sı onların rahatlıqla
xidmətlərdən istifadəsini tə min edəcək.
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18 iyun 2019-cu il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə  keçirilmiş hərraclarda satılmış kiçik dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) siyahısı

Bakı şəhəri  üzrə  18 iyun 2019-cu il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

23 iyul 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

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

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

Özəlləşdirilən torpaq sahəsi
(kv.m)

İşçilərin
sayı

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərracda yekun satış qiyməti
(manat)

Sərəncamın №-si
və tarixi

1 Qeyri-yaşayış binası Şabran şəhəri, 20 Yanvar küçəsi, 12 İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 110.8 322.0 x 6000 6000 №94

17.05.2019

2 Qeyri-yaşayış binası Goranboy rayonu, Qazanbulaq
qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 109.5 503.0 x 1750 1750 №191

16.12.2016

3 3 saylı avtomobillərə qazdoldur-
ma stansiyası

Sumqayıt şəhəri, Bakı-Quba yolu-
nun 36-cı kilometrliyi

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 29.7 9308.0 x 140000 140000 №168

25.11.2016

№ Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitələrinin markası Buraxılış ili Hərraca çıxarılan  ilkin satış qiyməti (manat) Hərracda yekun satış qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi
1 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi UAZ-3153 2001 1700 2450 15/19   16.05.2019
2 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Mitsubishi L-200 1996 1000 1000 15/19   16.05.2019
3 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Tofaş Kartal SLX 1995 1500 1500 15/19   16.05.2019
4 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Sunny 2005 4000 4000 15/19   16.05.2019
5 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi VAZ-21213 1999 2300 2300 15/19   16.05.2019
6 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Nexia 1999 1300 1300 15/19   16.05.2019
7 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi VAZ-21074 2002 1500 1500 15/19   16.05.2019
8 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Elantra 2004 2500 2500 15/19   16.05.2019
9 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi VAZ-21213 1998 2000 2000 15/19   16.05.2019
10 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi VAZ-21074 2002 1600 1600 15/19   16.05.2019
11 Azrəbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Elantra 2005 2500 2750 15/19   16.05.2019
12 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Nexia 1996 1200 1200 15/19   16.05.2019
13 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Nexia 1997 1200 1650 15/19   16.05.2019
14 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Nexia 1999 1300 1350 15/19   16.05.2019
15 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Leganza 1998 1700 1850 15/19   16.05.2019
16 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi UAZ-39095 2001 1500 1750 15/19   16.05.2019
17 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi UAZ-39099 2001 1500 1500 15/19   16.05.2019
18 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Chevrolet 1995 3000 3600 15/19   16.05.2019
19 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi UAZ-39629 2001 1000 1000 15/19   16.05.2019
20 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Choros 2001 4000 5450 15/19   16.05.2019
21 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Ford Fokus 2004 2500 2500 15/19   16.05.2019
22 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Sonata 2004 3000 3000 15/19   16.05.2019
23 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Sonata 1997 2500 2500 15/19   16.05.2019

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla) 
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2004 5000 500
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2002 4500 450
3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2004 4500 450
4. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2004 6000 600
5. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Peugeot 406 ST 2003 2500 250
6. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Leganza 1998 1700 170
7. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Leganza 1999 2000 200
8. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Nexia 1997 1500 150
9. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Racer 1995 1500 150
10. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Accent 2004 2000 200
11. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Elantra 2004 2400 240
12. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Elantra 2004 2400 240
13. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Elantra 2004 2400 240
14. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Sonata 2000 3000 300
15. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Sonata 2007 5000 500
16. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Sonata 2003 4000 400
17. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai H-100 2006 4500 450
18. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai H-100 1998 3000 300
19. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi VAZ-21214 2003 3500 350
20. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi VAZ-21214 2003 3500 350
21. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi VAZ-21214 2005 4000 400
22. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi VAZ-21214 2007 4500 450
23. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi UAZ-3153 2001 1500 150
24. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi UAZ-3153 2001 1400 140
25. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Chevrolet Niva 2123L 2005 5000 500
26. Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinin Zəngilan Rayonu Dövlət Sığorta Filalı VAZ-21074 2005 1000 100
27. Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Təlim-Tədris Mərkəzi Hyundai Sonata 2006 1500 150
28. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FIAT Doblo 2008 3700 370
29. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı Volkswagen 2005 3500 350

Qeyd:  1-25-ci  sətirdə Azərbaycan Respublikası Dövlət
Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsinin
balansında olan  nəqliyyat  vasitləri 2-ci dəfə  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 priva-
tization.az portalından almaq olar. Hərracda iştirak etmək üçün
(elektron sifariş verənlər istisna olaraq) hərracın keçirilməsinə

ən azı 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim
olunmalıdır:

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

2. Əmlak Məsələləri  Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd. (10%
məbləğində beh Mərkəzi Bankda –
AZ65NABZ01361150000000004944 nömrəli hesablaşma
hesabına ödənilməlidir)

(tel:566-07-44)

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

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

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

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

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

1401555071, 
Müxbir hesab AZ85NABZ01360100000003003944,

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

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

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

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

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

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

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

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

1401555071, 
Müxbir hesab AZ85NABZ01360100000003003944,

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

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

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

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 Şəmkir şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Şəmkir şəhəri üzrə: ünvan: Şəmkir şəhəri, S.Vurğun küçəsi,

162 əlaqə telefonu: (kod 02230) 5-33-71
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

23 iyul 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Şəmkir şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektn siyahısı

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

1 "Nokia" markalı mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 9 0.9
Xətai rayonu

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

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

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

1 Mobil telefon, elektrik qidalandırıcı və qulaqcıq Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 3 23 2.3

№ 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

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 3 saylı
yeməkxana

Şəmkir rayonu,
Könüllü kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 159.4 x x 5000 x x 5000 500 
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat                                                                                                                                                                                                                                                                   
Torpaq müsabiqə və hərracları iyul ayının 25-də saat 15:00-da keçiriləcəkdir.                                                                                                                                                                  

(Ərizələr  24 iyun 2019-cu il - 24 iyul 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

Sıra
№ si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra
hakimiyyəti, bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya hərrac Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu

Müsabiqə və ya hərraca
çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı

ilə bağlanacaq müqavilənin
layihəsi ilə tanış olma tarixi,

vaxtı və ünvanı

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

lir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə
icarə haqqının

aşağı həddi
(manatla)

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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə

verilir

Uqodiya (təsərrüfat
yeri) növü,

keyfiyyət qrupu,
şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq
edən sənədin

nömrəsi

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

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

Sumqayıt ərazi şöbəsi
45,5 kv.m

İcarə 10.20 147.90 Sahibkarlıq I zona 309012002417

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 900.00 5650.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014610

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
150 kv.m

Satılır 135.00 848.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014606

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
428 kv.m

İcarə 0.308 55.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 308012014540

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
57 kv.m
Satılır 51.30 194.40 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 308012014821

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
8700 kv.m

İcarə 0.8874 130.50 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

V qrup, şərti yarar-
sız 308012014132

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
1500 kv.m

İcarə 1.08 22.50 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 308012014683

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
98 kv.m
Satılır 88.20 838.90 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 308012014818

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
145 kv.m

Satılır 130.50 1241.00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 308012014820

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
115 kv.m

Satılır 103.50 984.40 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 308012014844

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
62 kv.m
Satılır 55.80 530.70 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 308012014801

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
25 iyul 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
40 kv.m
Satılır 58.00 1260.00 Sahibkarlıq I zona 911012001781

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
25 iyul 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
24 kv.m
Satılır 2.00 144.00 Sahibkarlıq V qrup, şərti yarar-

sız 809012002463

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
25 iyul 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
20 kv.m
Satılır 1.67 400,00 40,00 Sahibkarlıq V qrup, şərti yarar-

sız 807012000679

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
25 iyul 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
100 kv.m

Satılır 8.30 255,00 26,00 Sahibkarlıq V qrup, şərti yarar-
sız 909012000917

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
25 iyul 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 14 ha İcarə 16.50 700.0 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

V qrup, şərti yarar-
sız 909012000755

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
25 iyul 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
3,16 ha
İcarə 34.90 161.16 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 909012000972

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
25 iyul 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 3,3 ha İcarə 36.40 168.3 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 909012000973

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

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

Lənkəran ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 168.00 1080.00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 802012002597

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

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

Ucar ərazi şöbəsi
130 kv.m

Satılır 124.80 4775.00 Sahibkarlıq I zona, şəhər 408012001195

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

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

Ucar ərazi şöbəsi
15,76 ha

İcarə 122.93 394.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 408012001196

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

Tel: (020) 205 27 77
25 iyul 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
700 kv.m

Satılır 43.22 3500.00 Sahibkarlıq V qrup, şərti yarar-
sız 509012001345

23 Tovuz rayonu Aşağı
Quşçu Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
25 iyul 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
106 kv.m

Satılır 172.21 2226.00 Sahibkarlıq Şərti yararsız 503012001862

24 Tovuz rayonu Aşağı
Quşçu Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
25 iyul 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
269 kv.m

Satılır 437.03 5649.00 Sahibkarlıq Şərti yararsız 503012001864

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

75 Tel:(022) 295 17 96
25 iyul 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
110 kv.m

Satılır 178.71 2310.00 Sahibkarlıq Şərti yararsız 503012001831

26 Tovuz rayonu Aşağı
Quşçu Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
25 iyul 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 812.32 10500.00 Sahibkarlıq Şərti yararsız 503012001861

27 Tovuz rayonu Aşağı
Quşçu Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
25 iyul 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
1674 kv.m

Satılır 2719.66 35154.00 Sahibkarlıq Şərti yararsız 503012001832

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
7262 kv.m

İcarə 10.54 40,00 4,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı I qrup, əkin 302012003151

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1,5651 ha

İcarə 22.72 86,00 9,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı I qrup, əkin 302012003152

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
200 kv.m

Satılır 20.10 350,00 35,00 Sahibkarlıq Sair sahələr, şərti
yararsız 302012003066

31 Xaçmaz rayonu Köhnə
Xudat Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
4631 kv.m

İcarə 4.95 24,00 3,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

II qrup, çoxillik
əkmə 302012003100

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
84 kv.m
Satılır 40.32 3360,00 336,00 Sahibkarlıq II zona 303012002617

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
970 kv.m

Satılır 388.00 4850,00 485,00 Həyətyanı III zona 303012002586

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
100 kv.m

Satılır 96.00 4000,00 400,00 Sahibkarlıq I zona 303012002552

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
50 kv.m
Satılır 48.00 2000,00 200,00 Sahibkarlıq I zona 303012002587

36 Quba rayonu İkinci
Nügədi Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
200 kv.m

Satılır 12.77 1000,00 100,00 Sahibkarlıq Sair torpaqlar, şərti
yararsız 303012002545

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

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

Beyləqan ərazi şöbəsi
1,47 ha
İcarə 3.35 117.60 Kənd təsərrüfatı 

(heyvandarlıq) IV qrup örüş 607012000729

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

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

Beyləqan ərazi şöbəsi
54 kv.m
Satılır 27.54 1350.00 Sahibkarlıq V qrup Şərti yarar-

sız 608012000928

39 İmişli rayonu Məmmədli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

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

Beyləqan ərazi şöbəsi
10,0 ha
İcarə 15.20 300.00 Heyvandarlıq IV qrup örüş 907012000375

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

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
25 iyul 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi
2200 kv.m

İcarə 2,43 26.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

III qrup, bonitet balı
58, əkin 805012000995

41 Masallı rayonu Qızılağac
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəh,,H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
25 iyul 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi
1,66 ha
İcarə 18,33 431,60 43,16 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrup, bonitet balı

57, əkin 805012000968

42 Qobustan rayonu Xilmilli
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
25 iyul 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi
1100 kv.m

Satılır 91.63 1276,00 127,70 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 307012000461

43 Qəbələ rayonu Məlikli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
25 iyul 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
9,0199 ha

İcarə 124.50 902.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 406012000884

44 Oğuz rayonu Xalxal
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
25 iyul 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
35,7 ha
İcarə 77.11 2142.00 Heyvandarlıq Örüş 405012002004

45 Oğuz rayonu Xalxal
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
25 iyul 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 2,5 ha İcarə 5.40 150.00 Heyvandarlıq Örüş 405012002019

46 Oğuz rayonu Xalxal
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
25 iyul 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
6,408 ha

İcarə 13.84 384.48 Heyvandarlıq Örüş 405012002005
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2019-cu il iyul ayının 23-də keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

"Azmetko Kompleks Sazlama və Avtomtlaşdırma" ASC
Mənfəət və zərər haqqında hesabat 

(xərclərin funksiyalar üzrə)
31 dekabr 2018-cİ il tarixinə

"Azmetko Kompleks Sazlama və Avtomtlaşdırma" ASC
Mühasibat balansı

31 dekabr 2018-ci il tarixinə

“Azmetko Kompleks Sazlama və Avtomatlaşdırma”
açıq səhmdar cəmiyyətinin 2018-ci il üzrə

İLLİK HESABTI

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat
xərcləri haqqında MƏLUMAT

ELANLAR
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 ümu mi
sayında %-lə

1 Anar №247 26.05.1997 Şirvan şəhəri, Salyan şosesi, M.Talıboğlu küçəsi 605138.80 302569 2.00 90908 30.05 181816.00 90908.00 9090.80
2 Bərdə Kəndkimya №533   06.04.1998 Bərdə şəhəri, Sənaye küçəsi, 5 191592.20 95796 2.00 28764 30.03 57528.00 28764.00 2876.40
3 Beyləqan Buzxana №100  15.04.2011 Beyləqan rayonu, Qəhrəmanlı qəsəbəsi 87536.00 87536 1.00 39393 45.00 39393.00 19696.50 1969.65
4 Daşkəsən Aqrotexservis №383 02.03.1998 Daşkəsən rayonu, Quşçu körpüsü kəndi 195246.20 97623 2.00 29293 30.01 58586.00 29293.00 2929.30
5 Əli Bayramlı Aqrotəmir №79  30.03.2006 Şirvan şəhəri, Cənub sənaye qovşağı, 10 217550.00 108775 2.00 32654 30.02 65308.00 32654.00 3265.40
6 Əli Bayramlı Kəndnəqliyyat №301   27.05.1999 Şirvan şəhəri, Cənub-Sənaye qovşağı 222765.40 111382 2.00 34382 30.87 68764.00 34382.00 3438.20
7 Kürdəmir Aqrotexservis №915  27.10.1997 Kürdəmir şəhəri,Vaqif küçəsi,5 333008.00 166504 2.00 49952 30.00 99904.00 49952.00 4995.20
8 Lənkəran Taxıl №122  10.04.1997 Lənkəran rayonu, Liman şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 137 173936.80 869690 0.20 260435 29.95 52087.00 26043.50 2604.35
9 Nəvahi №235    19.05.1997 Hacıqabul rayonu,Nəvahi kəndi 279617.60 139809 2.00 41992 30.03 83984.00 41992.00 4199.20
10 Salyan Kəndkimya №1186  15.12.1997 Salyan rayonu, Dayıkənd kəndi 539144.00 269572 2.00 80944 30.03 161888.00 80944.00 8094.40
11 Tərtər Nəqliyyat № 139  23.08.2000 Tərtər şəhəri, Sahil küçəsi, 27 122997.80 61498 2.00 18474 30.04 36948.00 18474.00 1847.40
12 Ucar Tikinti Avtonəqliyyat №126  27.04.2012 Ucar şəhəri, Dədə Qorqud yaşayış sahəsi 128546.00 64273 2.00 28851 44.89 57702.00 28851.00 2885.10
13 Xəzər Avtonəqliyyat №972 29.06.1998 Lənkəran rayonu,  Liman şəhəri, H.Aslanov küçəsi, 44 559272.00 279636 2.00 83915 30.01 167830.00 83915.00 8391.50
14 Xudat Kəndnəqliyyat №846 01.06.1998 Xaçmaz rayonu,  Xudat şəhəri, K.Məhərrəmov küçəsi, 2 152457.00 76228 2.00 22871 30.00 45742.00 22871.00 2287.10
15 Zaqatala Fındıq №25 06.01.1998 Zaqatala şəhəri,Azərbaycan prospekti, 37 838868.80 419434 2.00 125992 30.04 251984.00 125992.00 12599.20
16 Yevlax Yun №163  30.04.2002 Yevlax şəhəri, S.Əliyev küçəsi, 2 286895.52 1195398 0.24 239086 20.00 57380.64 57380.64 5738.06
Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab

edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş  hüquqi və
fiziki  şəxslər iştirak edə bilərlər.

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

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

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

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

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

-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş

qaydada təsdiq edilmiş surətləri;        
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Pul hərracı 2019-cu ilin iyul ayının 23 -də saat 09:30-da

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

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

(manatla)

(manatla)

Bölümün/
maddənin

№-si
Hesabın №-si

Qeyd -
lərə isti-

nad

2018 -
cı il

60 Əsas əməliyyat gəliri 601 çıxılsın 602
çıxılsın 603

70 Satışın maya dəyəri 701
Ümumi mənfəət

61 Sair əməliyyat gəlirləri 611
71 Kommersiya xərcləri 711
72 İnzibati xərclər 721
73 Sair əməliyyat xərcləri 731

62 və 74 Fəaliyyətin dayandırılmasından 
mənfəətlər (zərərlər) 621 çıxılsın 741

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)
63 və 75 Maliyyə mənfəəti (zərəri) 631 çıxılsın 751

81 Asılı və birgə müəssisələrin
mənfəətlərində (zərərrində) pay 811

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)
90 Mənfəət vergisi 901 üstəgəl 902

Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər)
64 və 76 Fövqəladə mənfəət (zərər) 641 çıxılsın 761

80 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 801=Hesablama
Bazis hər bir səhmin mənfəəti Hesablama

Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti Hesablama

Bölümün/
maddənin

№-si
Hesabın №-si

Qeydlər
ə isti-
nad

2018

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal 
ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

Son qalıqları çıxılsın
ilkin qalıqlar

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş
və kapitallaşdırılmış işlər

103 və 113 nömrəli
hesabların debetləri

üzrə dövriyyə

İstifadə edilmiş material ehtiyatları 201 nömrəli hesabın
krediti üzrə dövriyyə

İşçi heyəti üzrə xərclər 533 nömrəli hesabın
krediti üzrə dövriyyə

Amortizasiya xərcləri

102, 112, 122, 132,
142 nömrəli hesab-
ların kreditləri üzrə

dövriyyə
73 Sair əməliyyat xərcləri 731

Cəmi əməliyyat xərcləri 0.00

Bölümün,
maddənin

№-si
Hesabın №-si

Qeyd -
lərə isti-

nad
2017 2018

AKTİVLƏR
1 Uzunmüddətli aktivlər

10 Qeyri-maddi aktivlər 101 çıxılsın 102
üstəgəl 103

11 Torpaq, tikili və avadanlıqlar 111 çıxılsın 112
üstəgəl 113

12 Daşınmaz əmlaka investisiyalar 121 çıxılsın 122
13 Bioloji aktivlər 131 çıxılsın 132
14 Təbii sərvətlər 141 çıxılsın 142

15 İştirak payı metodu ilə uçota alın-
mış investisiyalar 15X

16 Təxirə salınmış vergi aktivləri 16X
17 Uzunmüddətli debitor borcları 17X

18 Sair uzunmüddətli maliyyə
aktivləri 18X çıxılsın 184

19 Sair uzunmüddətli aktivlər 19X
CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ

AKTİVLƏR 0 0

2 Qısamüddətli aktivlər
20 Ehtiyatlar və məsrəflər 20X çıxılsın 208
21 Qısamüddətli debitor borcları 21X çıxılsın 218

22 Pul vəsaitləri və onların
ekvivalentləri 22X

23 Sair qısamüddətli maliyyə
aktivləri 23X çıxılsın 235

24 Sair qısamüddətli aktivlər 24X
CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ

AKTİVLƏR 0

CƏMİ AKTİVLƏR 0 0
KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

3 Kapital

30 Ödənilmiş nominal (nizamnamə)
kapital 301 çıxılsın 302

31 Emissiya gəliri 31X
32 Geri alınmış kapital (səhmlər) 32X
33 Kapital ehtiyatları 33X

34 Bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər) 34X çıxılsın 344

CƏMİ KAPİTAL 0 0
4 Uzunmüddətli öhdəliklər

40 Uzunmüddətli faiz xərcləri
yaradan öhdəliklər 40X

41 Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş
öhdəliklər 41X

42 Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri 42X
43 Uzunmüddətli kreditor borcları 43X
44 Sair uzunmüddətli öhdəliklər 44X

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ
ÖHDƏLİKLƏR 0 0

5 Qısamüddıtli öhdəliklər

50 Qısamüddətli faiz xərcləri
yaradan öhdəliklər 50X

51 Qısamüddətli qiymətləndirilmiş
öhdəliklər 51X

52 Vergi və sair məcburi ödənişlər
üzrə öhdəliklər 52X

53 Qısamüddətli kreditor borcları 53X
54 Sair qısamüddətli öhdəliklər 54X

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ
ÖHDƏLİKLƏR 0 0

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 0 0
CƏMİ KAPİTAL VƏ

ÖHDƏLİKLƏR 0 0

№ Məlumatın Adı Məlumadın açıqlanması 

2.1.1
Emitentin təşkilatı-hüquqi forması, tam və

qısaldılmış adı, dövlət qeydiyyatının tarixi və
nömrəsi;

“Azmetko Kompleks Sazlama və
Avtomatlaşdırma” açıq səhmdar cəmiyyəti. 

Dövlət qeydiyyatının tarixi 
20/05/2002 ci il 

Dövlət nömrəsi AZ1001002190

2.1.2 Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer; Bakı şəhəri, Sabunçu r-nu, Ramana qəsəbəsi, Əmir
Bağırov küçəsi 63. 

2.1.3

Emitentin adında və təşkilatı-hüquqi formasinda
dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları və

təşkilatı-hüquqi formaları, habelə onların qeydiyyata
alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və
ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə

yaradıldıqda, yenidən təşkili forması, həmin hüquqi şəxsin
adı,  təşkilatı-hüquqi forması,emitent hüquqi şəxslərin

birləşməsi şəklində yendidən təşklili yolu ilə yaradıldıqda,
yenidən təşkili forması, həmin hüquqi şəxslərin adları və

təşkilatı-hüquqi formaları;

Yoxdur

2.1.4
Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları

və nümayəndəliklərinin adı,olduqları yer və qeydiyyatları
haqqında məlumatlar; 

Yoxdur

2.1.5

emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş hər bir
törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilatı-hüquqi forması, hüquqi

ünvanı,qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə
kapitalında emitentin payı, yaxud cəmiyyətin emitentin törəmə
cəmiyyəti hesab olması üçün əsas olan müqavilənin bağlanma

tarixi və qüvvədə olma müddəti;

Yoxdur

2.1.6.
emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təq dirdə qru-

pun (emitent daxil olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrində fəaliyyət göstərən bir və ya daha artıq törəmə

təşkilatı olan qrupdur) adı;
Yoxdur

2.17. emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri; Neft və Təbii qaz Hasılatı sahəsində xidmətlərin
göstərilməsi

2.1.8 emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar
üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri; Yoxdur

2.1.9 emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər; Texniki və Metroloji Xidmət
2.1.10. emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası 46 nəfər dinamika, sabit

2.1.11. emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının
(payçılarının) ayri-ayrılıqda sayı; 89 fiziki şəxs

2.1.12.
emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat:

direktorlar şurası (müşahidə şurası) (olduqda),
icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların

üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı;

Direktorlar şurası (müşahidə şurası):
1. Ağazadə Şükür Mirzə oğlu – “Azmetko Kompleks
Sazlama və Avtomatlaşdırma” ASC-nin Direktorlar

(Müşahidə)  Şurası iclasının sədri;
2. İsmayılov Vaqif Məhəmmədiyə oğlu - “Azmetko
KompleksSazlama və Avtomatlaşdırma” ASC-nin

Direktorlar (Müşahidə)  Şurası iclasının katibi;
Direktorlar (Müşahidə)  Şurası iclasının üzvü;
3.  Mirzəyev Rafiq Şahmərdan oğlu - Azmetko

Kompleks Sazlama və Avtomatlaşdırma” ASC-nin
Direktorlar (Müşahidə)  Şurası iclasının üzvü;

4. Karadji Zərnişan Zakir qızı - Azmetko Kompleks
Sazlama və Avtomatlaşdırma” ASC-nin Direktorlar

(Müşahidə)  Şurası iclasının üzvü;
5. Hüseynova Rəviyyə İbad qızı - Azmetko Kompleks

Sazlama və Avtomatlaşdırma” ASC-nin Direktorlar
(Müşahidə)  Şurası iclasının üzvü;

emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının
(payçılarının) ayrı-ayılıqda sayı; 89 (fiziki şəxs)

2.1.13.

emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq
həcmdə səsli səhmlərə (paylara) malik olan şəxslər (fiziki
şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı; olduğu
yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan səhmlərin
sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) və

emitentin nizamnamə kapitalında payı;

Ağazadə Şükür Mirzə oğlu
76466 adi səhm -94,9334%

2.1.14
Emitentin nizamnamə kapitalında payı beş faizdən az

olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer,
VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı);

Yoxdur

2.1.15. Emitentin  səhmdarlarının (payçılarının) hesabat ili ərzində
keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat; 

2018-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş 
İllik Ümumi Yığıncaq

2.1.15.1 Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvanı); 24 may 2019-ci il, Bakı şəhəri, Sabunçu r-nu, Ramana
qəsəbəsi, Əmir Bağırov küçəsi 63

2.1.15.2 Ümumi yiğincaqda qəbul edilmiş qərarlar;

1. “Azmetko KSA” ASC-nin 2018-ci il üzrə
fəaliyyətinə dair illik hesabatın təsdiq edilməsi.

2. “Azmetko KSA” ASC-nin 2018-ci il üzrə illik
mühasibat balansının təsdiq edilməsi.

3. 2018-ci ilin yekunlarına görə mənfəətin
bölüşdürülməsi, o cümlədən, onların məbləği, ödənilmə
qaydası, forması və müddətinin müəyyənləşdirilməsi. 

2.1.16.
Emitentin  dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının

buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli
kağızların hər buraxlışı ayrı-ayrılıqda göstərilir);

Səhmlər

2.1.16.1. Investisiya qiymətli kağızın növü və forması; Adi adlı sənədsiz

2.1.16.2 Investisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət
qeydiyyat  nömrəsi və qeydiyyat  tarixi;

Dövlət qeydiyyatının tarixi 20/05/2002 ci il 
Dövlət nömrəsi AZ1001002190

2.1.16.3 Investisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal
dəyəri;

80547 ədəd adi səhm,
Nominal dəyəri 2 AZN

2.1.16.4 Investisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu nominal dəyəri; 161 094 AZN

2.1.16.5
Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödə nil -
miş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilindəsəhmlərin
hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir);

2018-ci ilin yekunlarına görə 1 adi səhm üzrə
dividendin məbləği 0.80 AZN təşkil edir.

2.1.16.6 Faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda-
istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi; Yoxdur

2.1.16.7 Investisiya qiymətli kağızların yerləşdiyi və ya tədavül -
də olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda). Yoxdur

2.1.17. Emitent tərəfində bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli
əqdlər barədə məlumatlar; Yoxdur

2.1.17.1 əqdin məbləği; Yoxdur
2.1.17.2 Hesabat tarixinə əqdin ödənilmiş hissəsi; Yoxdur

2.1.18. emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış
əqdlər barədə məlumatlar: Yoxdur

2.1.18.1. bağlanılmış əqdin mahiyyəti, tarixi və məbləği; Yoxdur
2.1.18.2. aidiyyəti şəxs barədə məlumat və emitentlə aidiyyət əlaqəsi. Yoxdur
2.1.19. İllik hesabatın təstiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi 24 may 2019- ci il
2.1.20. İllik hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat. internet

2.2. Maliyyə hesabatlarının yoxlanılması haqqında
kənar auditorun rəyi; Əlavə olunur

2.1.

İIllik hesabat hər başa çatmış təqvim ilinin nəticələri  üzrə
hazırlanmalı və emitent məhdud məsuliyyətli cəmiyyət

olduqda növbəti ilin ilk 4 ayı ərzində, səhmdar cəmiyyət
olduqda isə, növbəti ilin ilk 6 ayı ərzində səhmdarların (pay-
çıların) illik ümumi yığıncağı tərəfindən təsdiq edilməlidir. 

Təstiq edilmişdir
24.05.2019-ci il
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“Xaçmaz-Şərab” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
31 dekabr 2018-ci il tarixinə  

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

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI “Xaçmaz-Şərab”  
ASC-nin təsisçilərinə

RƏY

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

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər üçün:
qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN). 2.Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş formada sifariş.

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

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

Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq yerli

hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Gəncə şəhəri üzrə: ünvan: Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Zərifə

Əliyeva küçəsi, 3 əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76
Beyləqan şəhəri üzrə:  ünvan: Beyləqan şəhəri, S.İmrəliyev küçəsi,

95 əlaqə telefonu: (kod 02122) 5-16-24
Füzuli şəhəri üzrə: ünvan: Füzuli rayonu, Horadiz şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi, 38 (İcra Nümayəndəliyinin binası), əlaqə
telefonu: (kod 02631) 5-58-32

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 Abşeron şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

M.Hüseynzadə küçəsi, 315 əlaqə telefonu: 349-21-83
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında

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

Qeyd: Hərrac Goranboy şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Goranboy şəhəri üzrə: ünvan: Goranboy şəhəri, İlham İsmayılov

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

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

ELANLAR
Qeydlərə
istinad

31 dekabr
2018-ci ilə

31 dekabr
2017-cı ilə

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti
Hesabat dövründə xalis mənfəət və ya zərər 121528 149590

Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər:
Amortizasiya 24588 18406

ehtiyatlar -235018 1059930
əməliyyat debitor borcları və gələcək dövrlərin xərcləri 1187718 -81885

əməliyyat kreditor borcları və hesablamalar -853812 -810597
Əvəzləşdirilən ƏDV 617 -6366

Məhsul daşınması üzrə əlavə yığıma pul
vəsaitinin xaricolmaları -3630

Transformatora texniki xidmətə pul vəsaitinin
xaric olmaları -144

Ödənilmiş (qaytarılmış) mənfəət vergisi
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin

xalis hərəkəti 241847 329078

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti
Əmlak,tikili və avadanlığın alınması -16843 -43924

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin
xalis hərakəti -16843 -43924

Qeydlərə
istinad

31 dekabr
2018-ci ilə

31 dekabr
2017-cı ilə

borc şəklində alınmış məbləğlərdən yaranan pul
vəsaitlərinin 82000 70991

daxilolmaları
borc şəklində alınmış məbləğlərin geri

qaytarılmasına görə pul -106180 -331387

məqsədli maliyyələşdirmə şəklində pul
vəsaitlərinin daxilolmaları 3600 -4042

vəsaitlərinin xaricolmaları -37398
Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin

hərəkəti -57978 -264438

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərin artması(azalması) 167026 20716
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti ######### #########

Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və
onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği 21186 470

Il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin
artması (azalması) 0 0

Ilin sonuna olan qalığı 188212 21186

1.  Mən,”Xaçmaz-Şərab”ASC-nin 31 dekabr 2018-ci il
tarixinə təqdim edilən əmlak və maliyyə vəziyyətini dəyər
ifadəsində əks etdirən balans,maliyyə nəticələri və onların
istifadəsi haqqında hesabat,müəssisə balansına əlavədən ibarət
hərəkəti hesabatından,eləcə də əsas uçot prinsiplərinin
xülasəsindən və olan maliyyə hesabatlarının auditini aparmışam.

Hesab edirəm ki,əlavə edilmiş maliyyə hesabatları
cəmiyyətin 31 dekabr 2018-ci il tarixinə maliyyə
vəziyyətini,habelə maliyyə nəticələrini 29.06.2004-cü il tarixli
Azərbaycan Respublikası “Mühasibat uçotu” haqqında
Qanununa və “Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat
Uçotu Standartlarına” uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli
aspektlərdə ədalətli əks etdirilir. 

Rəy üçün əsaslar
2. Mən auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS)

uyğun aparmışam.Bu Standartlar üzrə mənim məsuliyyətim
əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün
auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir.Mən maliyyə
hesabatlarının auditinə aid olan etik normalar Mühasiblərin
Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin”
(IESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq müəssisədən asılı
deyiləm və mən digər etik öhdəliklərimi bu və IESBA
məcəlləsinin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişəm.

Mən hesab edirəm ki,əldə etdiyim auditor sübutları
rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Əsas audit məsələləri
3.  Əsas audit məsələləri mənim peşəkar mühakiməmə

görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən
əhəmiyyətli məsələlərdir.Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının
auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair rəyimin
formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır və mən bu
məsələlərə dair ayrılıqda rəy vermirəm.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və müəssisənin

idarə edilməsinə cavabdeh olan şəxslərin məsuliyyəti
4. Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının “Kommersiya

Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına” uyğun
olaraq hazırlanmasına və rəhbərliyin fikrincə,dələduzluq və
səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olunmağı maliyyə hesa-
batlarının hazırlanmasına imkan verən daxili nəzarət
sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır. 

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

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun
məsuliyyəti

5. Mənim məqsədim təqdim edilmiş maliyyə
hesabatlarında bir tam kimi,dələduzluq və ya səhvlər
nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi
əminlik əldə etmək və rəyimə daxil olan auditor hesabatını
təqdim etməkdir.Kafi əminlik əminliyin yüksək
səviyyəsidir,lakin o zəmanət vermir ki,əhəmiyyətli təhrif möv-
cud olduqda, BAS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu
həmişə aşkarlayır.Təhriflər dələduzluq və səhvlər nəticəsində
yarana bilər,və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq ,istifadəçilərin
belə təqdim edilmiş maliyyə hesabatları əsasında qəbul
etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda
əhəmiyyətli hesab edilir.

Sərbəst auditor
Bəşirov Şərif Miri oğlu
Xaçmaz rayonu,19.04.2019-cu il.

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

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

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

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

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

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

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

Özəlləşdirilən tor paq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış)
qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
binası

Ağdam rayonu,
Böyükbəyli kəndi

Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti, Üçoğlan kənd inzibati
ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyi

1 mərtəbəli ayrı
tikili 210.8 2186.5 10000 5000 15000 1500 

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Ağdam şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Ağdam şəhəri üzrə: ünvan: Ağdam rayonu, Quzanlı qəsəbəsi
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Lənkəran şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Lənkəran şəhəri üzrə: ünvan: Lənkəran şəhəri, Qala Xiyabani

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

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

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 Salyan şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

107, əlaqə telefonu: (kod 02125) 5-04-57, 5-05-16
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.

Beyləqan şəhəri üzrə: ünvan: Beyləqan şəhəri, S.İmrəliyev
küçəsi, 95 əlaqə telefonu: (kod 02122) 5-16-24

Qəbələ şəhəri üzrə: ünvan: Qəbələ şəhəri, Z.Əliyeva küçəsi, 6

əlaqə telefonu: (kod 2420) 5-23-00
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış) qiyməti

(100%) (manat)
Əmək kollektivinə  güzəştli şərt lərlə

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Əmlak kom-
pleksi

Lənkəran rayonu,
Darquba kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 62.3 1371.1 x 3250 x  4250 7500 750 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

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

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 Yüksəliş yardımçı
təsərrüfatı

Salyan rayonu,
Peyk kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 14.8 975173.9 x 1500 x 750000 751500 75150 

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı

İcarə müqavilə-
sinin nömrəsi və

tarixi

Ümumi fay -
dalı sahəsi

(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Güzəştli satışda
iştirak hüququ olan

şəxslərin  sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmlakın ilkin satış
qiyməti (manat)

Güzəştli satışa
yönəldilən hissəsi

(15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Klub binası Beyləqan şəhəri,
X.Natəvan küçəsi, 3A

Beyləqan Rayon İcra Haki miyyəti,
Beyləqan rayon Mənzil İstismar Sahəsi x 304.3 448.0 x 20000 20000 x  7000 27000 2700 

2 Anbar binası Qəbələ rayonu, Çuxur
Qəbələ kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi x 78.0 101.1 x 7000 7000 x  1000 8000 800 

3 Qaraj binası Qəbələ rayonu, Çuxur
Qəbələ kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi x 119.8 155.7 x 10500 10500 x  1500 12000 1200 

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

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın  ilkin
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış)

qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Gəncə şəhəri, Nizami rayonu,
Heydər Əliyev prospekti, 90

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

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 47.0 x 7000 7000 700 

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Beyləqan şəhəri, M.Əsədov
küçəsi, 24

Beyləqan Rayon İcra Hakimiyyəti, Beyləqan rayon Mənzil İstismar
Sahəsi

1 mərtəbəli binanın bir
hissəsi 60.4 x 6000 6000 600 

3 Qeyri-yaşayış
binası

Füzuli rayonu, Horadiz şəhəri,
Q.Namazəliyev küçəsi, 79

Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti, Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının
Horadiz şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 2 mərtəbəli ayrı tikili 307.4 574.7 12500 2500 15000 1500 

№ 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-yaşa -
yış sahəsi

Abşeron rayonu, Xırdalan
şəhəri, 27-ci məhəllə, bina 1b

Abşeron Rayon İcra Hakimiyyəti, Abşeron rayon Mənzil
Kommunal Təsərrüfat İstehsalat-İstismarı Təmiri Birliyi

5 mərtəbəli binanın ya -
rımzirzəmisinin bir hissəsi 53.2 x 14000 x 14000 1400 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış) qiy -

məti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərt -

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

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qazanbulaq qəsəbə
Mədəniyyət evi

Goranboy rayonu,
Qazanbulaq qəsəbəsi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi 224.9 262.6 4 5000 x 1000 6000 600 
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23 iyul 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

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

Lənkəran şəhəri üzrə: ünvan: Lənkəran şəhəri, Qala Xiyabani

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

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

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

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

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

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

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

Cəlilabad şəhəri üzrə: ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər Əliyev
prospekti, 151 əlaqə telefonu: (kod 02524) 5-50-03

Hacıqabul şəhəri üzrə: ünvan: Hacıqabul şəhəri, Heydər Əliyev
prospekti 15, əlaqə telefonu: (kod 02120) 4-41-07

Quba şəhəri üzrə:  ünvan: Quba şəhəri, Qasım İsmayılov küçəsi 3,
əlaqə telefonu: (kod 02333) 5-31-62

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında

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

Qeyd: Hərrac İsmayıllı şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

İsmayıllı şəhəri üzrə: ünvan: İsmayıllı şəhəri, Heydər Əliyev

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

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

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

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

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

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

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

Ucar şəhəri üzrə:  ünvan: Ucar şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi 28,

əlaqə telefonu: (kod 02021) 3-01-13, 3-36-77
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 Goranboy şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Goranboy şəhəri üzrə: ünvan: Goranboy şəhəri, İlham İsmayılov

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

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

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

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

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

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

0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Balakən şəhərində müvafiq yerli hərrac komissiyası

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

prospekti, 70 (Balakən şəhəri İcra Hakimiyyətinin binası) əlaqə

telefonu: (kod 02429) 5-10-56
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında

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

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

Cəlilabad şəhəri üzrə: ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər Əliyev

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

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

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

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

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

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

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

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında

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

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

Astara şəhəri üzrə: ünvan: Azərbaycan küçəsi 15, əlaqə telefonu:

(kod 02522), 5-11-28
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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
şərtlərlə satılmış hissə

(15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

10% beh
(manat)

1 1 saylı hamam Sabirabad şəhəri, M.Füzuli
küçəsi, 28

Sabirabad Rayon İcra Hakimiyyəti, Sabirabad
Kommunal Müəssisələri Kombinatı 237.9 1160.5 x 9000 x 7500 16500 1650 

2 Sarxanbəyli
kənd klubu

Sabirabad rayonu,
Sarxanbəyli kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Na zirliyi,
Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi 138.2 153.9 1 4125 x 375 4500 450 

3 6 saylı hamam Lənkəran şəhəri, A.Mah -
mudov küçəsi, 156A

Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti, Lənkəran şəhər
Kommunal Müəssisələri Kombinatı 499.8 4479.4 x 37500 x  75000 112500 11250 

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

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

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

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

23 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

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

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

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satılmış hissə

(15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

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

Hacıqabul şəhəri,
R.Behbudov küçəsi, 65

Azərbaycan Respublikası "Avtomotoservis və Ticarət" İsteh -
salat Birliyi, Şirvan "Avtomotoservis və Ticarət" müəssisəsi 21.2 5445.8 x 2500 x 30000 32500 3250 

2 "Ümid" kiçik
müəssisəsi

Quba şəhəri, Vaqif
küçəsi, 139A İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 47.6 5348.0 x 7500 x  42500 50000 5000 

3 Talabı kənd klubu Quba rayonu, Talabı
kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Xaşmaz
Regional Mədəniyyət İdarəsi 267.1 360.6 3 4000 x  1000 5000 500 

4 Təmir-Tikinti Sahəsi İmişli şəhəri,
H.Aslanov küçəsi, 11A İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 137.1 1864.3 1 5000 x  7500 12500 1250 

5 Əliqasımlı Üzüm
Qəbulu Məntəqəsi

Cəlilabad rayonu,
Əliqasımlı kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 7.5 22355.3 1 2500 x  22500 25000 2500 

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış)
qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat) 10% beh (manat)

1 İctimai iaşə obyektinin
yarımçıq tikilisi

İsmayıllı rayonu,
Qalınçaq kəndi

İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti, İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısının Qalınçaq kənd İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 2868.0 500 7000 7500 750 

№ 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 -
lər lə satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

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

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

Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin sərəncamında 420.2 7080.2 x 7500 x 22500 30000 3000 

2 "Saatlı Layihə Kəndtikinti Kombinatı"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

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

Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin sərəncamında 534.8 4626.0 x 15000 x 17500 32500 3250 

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

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 189.4 5010.5 x 5000 x  20000 25000 2500 

№ 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

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Yardımçı
təsərrüfat

Goranboy rayonu,
Qarapirimli kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 782.6 86000.0 x 40000 x 100000 140000 14000 

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi fay dalı

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

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 "Qubek Otel"
İstirahət Zonası

Balakən şəhəri, Gözəlov
küçəsi, 102

Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Şirkəti, Sosial İnkişaf İdarəsi 9297.4 13400.0 x 9000000 x  100000 9100000 910000 

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

Əmlakın ilkin (satış) qiy məti
(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış) qiyməti
(manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış)
qiyməti (manat) 10% beh (manat)

1 140 yerlik uşaq bağçasının yarım-
çıq tikilisi

Cəlilabad rayonu,
Privolnoye kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 2463.6 25000 5000 30000 3000 

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Səbail rayonu,
S.Vurğun küçəsi, 1

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

3 mərtəbəli binanın 1-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi 22.2 x 50000 x 50000 5000 

№ 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 li şərt lər -
lə satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 "Azərbaycan
" kinoteatrı

Astara şəhəri, Azər -
baycan küçəsi, 89

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Na zir -
liyi, Lənkəran Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 442.6 2500.0 x 25000 x 25000 50000 5000 
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8ELANLAR

“Bərdə Dəmir Beton-9” ASC-nin
səhmdarlarının nəzərinə

06 avqust 2019-cu il, saat 11:00-da “Bərdə Dəmir Beton-9” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin ümumi yığıncağı keçiriləcək:

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1. “Bərdə Dəmir Beton-9” ASC-nin nizamnaməsinin yeni

redaksiyada təsdiqi;
2. Ümumi yığıncağın, İcra orqanı və Təftiş komissiyası haqqında

Əsasnamələrin təsdiqi;
3. İcra orqanı və Təftiş komissiyasının formalaşdırılması;
4. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq edən

sənədlə iştirakı vacibdir.

Ünvan: Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi.
Əlaqə telefonu: (050) 371 90 24

Müdiriyyət

“Sumqayıt Tikinti Xidmət” ASC-nin
səhmdarlarının nəzərinə

07 avqust 2019-cu il, saat 11:00-da  “Sumqayıt Tikinti Xidmət” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin ümumi yığıncağı keçiriləcək:

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1. “Sumqayıt Tikinti Xidmət” ASC-nin nizamnaməsinin yeni

redaksiyada təsdiqi;
2. Ümumi yığıncağın, İcra orqanı və Təftiş komissiyası haqqında

Əsasnamələrin təsdiqi;
3. İcra orqanı və Təftiş komissiyasının formalaşdırılması;
4. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq edən

sənədlə iştirakı vacibdir.

Ünvan: Sumqayıt şəhəri, Kimyaçılar küçəsi 55A.
Əlaqə telefonu: (050) 222 18 26

Müdiriyyət

“Tibb texnikasının təmiri zavodu” ASC-nin
səhmdarlarının nəzərinə

06 avqust 2019-cu il, saat 11:00-da   “Tibb texnikasının təmiri
zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ümumi yığıncağı keçiriləcək:

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1. 2018-ci il maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə dair

hesabat;
2. “Tibb texnikasının təmiri zavodu” ASC-nin nizamnaməsinin yeni

redaksiyada təsdiqi;
3. Ümumi yığıncağın, İcra orqanı və Təftiş komissiyası haqqında

Əsasnamələrin təsdiqi;
4. İcra orqanı və Təftiş komissiyasının formalaşdırılması;
5. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq edən

sənədlə iştirakı vacibdir.
Ünvan: Bakı şəhəri, Sabunçu rayobu, B.Bünyadov küçəsi 14 .

Əlaqə telefonu: (055) 210-65-20  
Müdiriyyət

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

23 iyul 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin 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.
Ağdaş şəhəri üzrə: 
ünvan: Ağdaş şəhəri, Heydər Əliyev Xıyabanı küçəsi, 1, əlaqə

telefonu: (kod 02023) 5-22-99

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

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

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)

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)
ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)

Qusar şəhəri üzrə:  ünvan: Qusar şəhəri, M.Füzuli küçəsi 21,
əlaqə telefonu: (kod 02338) 5-24-87

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

№ 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 satılmış hissə (15%) (manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Bulaqotağı
kənd klubu

Ağdaş rayonu,
Bulaqotağı kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Ağdaş Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 108.4 200.0 x 3700 x  300 4000 400 

2 Səfikürd kənd
klubu

Goranboy rayonu,
Səfikürd kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Na zirliyi,
Gəncə Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 69.4 215.3 2 5500 x  500 6000 600 

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

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

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

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 12 saylı
mağaza

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Korgöz qəsəbəsi, AZNS
yaşayış massivi, "36K"

İstehsal və Xidmət Müəs si -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 313.2 1205.8 1 12500 x  6000 18500 1850 

2 Şəmkir Balıq
Zavodu

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

kəndinin ərazisi-Vətəkə (torpaq sahəsi 9900.0 kv.m,
faydalı sahəsi 60.8 kv.m)

Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi 341.4 4593.0 1 34000 12000 11250 45250 4525 

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

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

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 10 saylı
yeməkxana

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lökbatan
qəsəbəsi, N.Nərimanov küçəsi, 15

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 621.6 668.3 1 80750 28500 10000 90750 9075 

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

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 206.0 170160.0 x 5000 x 205000 210000 21000 
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