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Azərbaycanla Türkiyə arasında
əmlak idarəçiliyi sahəsində
əməkdaşlıq daha da genişlənir

“Azərbaycanda Milli Məkan
Məlumatları İnfrastrukturunun
əsasları” mövzusunda 
konfrans keçirilib

Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin sədr müavini 
Zərdabda vətəndaş qəbulu keçirib

Azərbaycan Respublikasının Prezi denti İlham Əliyev Bey -
nəlxalq Astro nav tika Federasiyasının prezidenti, Fransa Kos -
mik Agentliyinin rəhbəri Jan-İv Lö Qalı qəbul edib. Gö rüş də
Azərbaycanda kosmik sənayenin inkişafında əldə edi lən

uğurlar qeyd olundu, yüksək texno logi yaların, o cüm lə dən
kosmik sənayenin ölkəmizdə prioritet sahələrdən biri ol du ğu
bildirildi, Azərbaycanın artıq üçün cü süni peykinin or bi tə
buraxılması mühüm hadisə kimi dəyərləndirildi və öl kə mi zin

dünya kosmik ailəsinin üzvü olmasının əhəmiyyəti vur ğu landı.
Söhbət zamanı Azərbaycanla Fransa arasında əlaqələrin

müx təlif isti qa mət lərdə, o cümlədən kosmik sənaye sahə sində
uğurla inkişaf etdiyi bildirildi, eyni zaman da, ölkəmizin Bey -

nəl xalq Ast ronav tika Federasiyası ilə də əmək daş lığının ge -
niş ləndirilməsindən məmnun luq ifadə olundu.

Görüşdə əməkdaşlığımızın perspek tivləri ətrafında fikir
mübadiləsi aparıldı.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev Beynəlxalq Astronavtika
Federasiyasının prezidentini qəbul edib
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Azərbaycanla Türkiyə arasında əmlak idarəçiliyi sahəsində əməkdaşlıq daha da genişlənir

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədr müavini Zərdabda vətəndaş qəbulu keçirib

Tanınmış telejurnalist 50 mininci elektron çıxarış sahibi oldu

23 iyul hərracında səhmdar cəmiyyəti, kiçik dövlət müəssisələri və nəqliyyat vasitələri özəlləşdirildi

Özəlləşdirmədə növbəti iştirak imkanı: 87 dövlət əmlakı 20 avqust hərracında

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri
cənab Kərəm Həsənov Türkiyədə işgüzar görüşlər
keçirib. İlk görüş qardaş ölkənin Ətraf Mühit və
Şəhərsalma naziri cənab MuratKurumla, Tapuve
Kadastro Genel Müdiri AhmetZeki Adlı ilə baş
tutub.

Səfərin məqsədi iki ölkə arasında əmlak
idarəçiliyi sahəsində əməkdaşlığı daha da geniş -
ləndirmək, birgə təcrübə mübadiləsi aparmaq,
yeni layihələr reallaşdırmaqdır. 

Dəvət üçün təşəkkürünü bildirən komitə sədri
qeyd edib ki, təməli Ümummilli lider Heydər Əli -
yev tərəfindən qoyulan və hazırda Azərbaycan
Res pub likasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında həyata keçirilən uğurlu siyasət
nəticəsində Azərbaycan dünyanın dinamik inkişaf
edən ölkələrindən birinə çevrilib. Qeyd olunub ki,
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən son
dövrlər yeni layihələr həyata keçirilir, beynəlxalq
əməkdaşlıq əlaqələrində, daşınmaz əmlak ida rə -

çiliyi sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə edilir.
Komitənin fəaliyyət istiqamətlərindən olan da -

şın maz əmlakın qeydiyyatı sahəsində də geniş-
miqyaslı islahatlar aparılır. Müasir informasiya-
kommu nikasiya texnologiyalarının imkanlarından
isti fadə etməklə daşınmaz əmlakın qeydiyyatı pro -
sesi elektronlaşdırılır, sadə, eyni zamanda şəffaf
və səmərəli qeydiyyat sistemi formalaşdırılır, bu
sahəni tənzimləyən qanunvericilik aktlarına bir
sıra mühüm dəyişikliklər edilir.

Komitə sədri ölkə başçısının 29 mart 2019-cu il
tarixində “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri
haqqında” Qanuna edilmiş dəyişiklik nəticəsində
dövlət reyestrindən çıxarışların elektron şəkildə
əldə edilməsindən danışıb. Həmçinin qanun veri ci -
liyə 2018-ci ildə edilmiş dəyişikliyə əsasən çı -
xarışların 1 iş günü müddətində verilməsi im ka nın -
dan bəhs edib. Görülən işlərin nəticəsidir ki, Dün -
ya Bankının “DoingBusiness 2019” sorğu ic ma lı -
nın nəticələrinə görə, “Əmlakın qeydiyyatı” in di -

katoru üzrə Azərbaycan ümumi reytinq siyahısında
190 ölkə arasında 17-ci yerə layiq görülüb.

Daşınmaz əmlakın kadastrı və coğrafi
məlumat sistemi sahəsində Azərbaycanda həyata
keçirilən la yihələr də Türkiyənin dövlət qurumları
rəh bər lə ri nin diqqətinə çatdırılıb. Bildirib ki, ölkə
baş çı sı nın 7 mart 2016-cı il tarixli fərmanı ilə
əmlak ida rə çi liyi sahəsində ən iri layihələrdən
olan torpaqların elektron kadastr uçotunun
qurulması və rə qəm sal xəritələrin hazırlanması
işləri həyata keçirilir. Bu nunla bağlı “Torpaqların
Elektron Kadastr Uçotu İnformasiya Sistemi”
qurulur. Həmçinin “Da şınmaz Əmlakın
Qeydiyyatı, Kadastrı və İda rəedilməsi Sistemi”
yaradılır, qabaqcıl beynəlxalq təc rübə nəzərə
alınmaqla “Yer Səthinin Peyk Nə zarət Sistemi”
formalaşdırılır, o cümlədən “Ünvan Reyestri
İnformasiya Sistemi”nin qurulması işləri davam
edir. Bundan başqa ölkə başçısının müvafiq
fərmanı ilə komitə Azərbaycanda Milli Məkan

Məlumatları İnfrastrukturunun formalaşdırılması
ilə bağlı işləri də həyata keçirir. 

Türkiyənin Ətraf Mühit və Şəhərsalma naziri
cə nab MuratKurum, TapuveKadastroGenel
Müdiri Ah met Zeki Adlı görüşün əhəmiyyətindən
danışıblar. Bildirilib ki, qarşılıqlı əməkdaşlıq
görülən iş lərin effektivliyini artıracaq, yeni
layihələrin həyata keçirilməsinə imkan verəcək. 

Həmin gün komitə sədrinin Türkiyə Özəl ləş -
dir mə Təşkilatının prezidenti cənab Bekir Emre
Hay kırla da görüşü olub. Görüşdə özəlləşmə
sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq nəticəsində həyata
keçirilən işlər və reallaşdırılacaq tədbirlərdən
danışılıb. Ko mitə sədri bildirib ki, Azərbaycan
Respublikasının Pre zidenti İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında apa rılan iqtisadi islahatlar ölkə
iqtisadiyyatına daxil olan xarici investisiyaların
artmasına səbəb olub. Müasir idarəetmə standart-
larının, innovativ yanaş ma ların tətbiq edildiyi
özəlləşmə sahəsində də pro ses modernləşdirilir,

elektron müstəviyə keçid daha da genişləndirilir.
Hazırki mərhələdə özəl ləş di rilən dövlət əmlakı
müstəqil qiymətləndiricilər və məsləhətçilər cəlb
olunmaqla bazar prinsipləri əsasında
qiymətləndirilir, açıq hərraclar və in vestisiya
müsabiqələri vasitəsilə özəlləş di ril mə yə çıxarılır.
Özəlləşdirmə sahəsində innovativ yenilik, xüsusi
model olan Elektron hərracın istifadəyə verilməsi
investorların işini xeyli sadələşdirib. Özəlləşməyə
çıxarılan əmlaklar haqqında bütün məlumatlar
“Özəlləşdirməportalı”ndayerləşdirilir. 

Özəlləşdirmə Təşkilatının prezidenti cənab
Be kir Emre Haykır da iki qardaş ölkə arasında
möv cud olan iqtisadi əlaqələrdən danışıb. Bildirib
ki, Azərbaycanda özəlləşmə sahəsində həyata
keçi ri lən yeniliklər türkiyəli iş adamlarının
marağına sə bəb olur. Hazırda türkiyəli investorlar
Azə r bay can da pambıqçılıq, yeyinti, ərzaq, kənd
təsərrüfatı məhsulları sektorlarında geniş təmsil
olunurlar. 

Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin tap şı -
rı ğına əsasən vətəndaşların təklif, irad və
mü raciətləri ilə ye rindəcə tanış olmaq üçün
mər kəzi icra ha ki miy yə ti orqanları rəh bər -
lə ri nin və onların mü avin lə ri nin bölgələrdə
və təndaş qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq
Əm lak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədr
mü avini Rafiq Cəlilov Zərdab rayonunun
sa kinləri ilə görüşüb. Qəbul Zərdab ra yo -
nun dakı Heydər Əliyev Mərkəzində ke çi ri -
lib.

Qəbul zamanı komitənin aidiyyəti struk -
tur böl mə lərinin rəhbərlərinin iştirakı ilə fə -
aliy yət isti qa məti üzrə, o cümlədən da şın -
maz əmlakın qeydiyyatı, torpaqların ka -

dastrı, dövlət əmlakının özəl ləş dirilməsi,
 hər raclarda iştirak, dövlət əmlakının ica rəyə
gö türülməsi kimi müraciətlər səsləndirilib.
Eyni zamanda torpaqların texniki pa ra metr -
lərinin və koordinatlarının müəyyən ləş di ril -
mə si, ünvan mə sələləri və əhalini ma raq lan -
dıran digər məsə lə lərlə bağlı vətəndaş mü -
ra ciətlərinə baxılıb.

Ünvanlanan bütün müraciətlər diqqətlə
din  lə ni lib. Əksər məsələlər elə yerindəcə öz
müs bət həllini tapıb. Digər müraciətlər nə -
za rətə götürülüb və qısa zamanda, qanun ve -
ri ciliyə uyğun şəkildə həll olunması ilə bağ -
lı komitənin sədr müavini tərəfindən mü va -
fiq tapşırıqlar verilib. Səs lən di ri lən bir neçə

mü raciətin komitənin fəaliyyət isti qa mətinə
aid olmaması vətəndaşlara izah edilib və di -
gər qurumlara göndərilməsi üçün qey diy ya -
ta alınıb.

Qəbulun gedişatı zamanı kadastr uçotu
işləri ilə bağlı müraciətlərinə cavab olaraq
bildirilib ki, ölkə üzrə torpaqların elektron
ka dastr uçotu mə lu mat bazasının yara dıl -
ma sı və rəqəmsal kadastr xə ri tələrinin ha -
zır lan ması işləri uğurla həyata ke çi ri lir.
Bazada torpaq sahələrinin həndəsi ölçüləri,
sər hədləri, konfiqurasiyası, torpaqların
kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri düzgün
müəy yən ləş di ri lə rək əks olunur. Həmçinin
bu, torpaqların sənəd lər dəki kadastr gös -

təriciləri ilə faktiki istifadə vəziy yətinə dair
göstəricilər arasındakı uyğunsuzluqların
aradan qaldırılmasına imkan yaradır. Be lə -
liklə vətəndaşların torpaqlardan faktiki isti -
fadə  və ziyyətlərinə uyğun olaraq parsel lə -
rin ko or di nat la rını müəyyən etmək imkanı
yaranır, mül kiy yət çi lər arasında yaranan
mübahisələrin qarşısı alınır, o cümlədən
torpaq ehtiyatlarının elmi əsaslarla idarə
edilməsinin dövlət mexanizmi təkmilləşir,
dövlət nəzarəti daha effektiv həyata
keçirilir.

Qeyd edilməlidir ki, vətəndaş müra ci ət -
lə rinin operativ həlli ilə bağlı bölgələrdə qə -
bullar davam etdiriləcək. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun -
da dəyişikliklər edilməsi barədə” 29 mart 2019-cu
ildə imzaladığı Fərmana əsasən ölkədə daşınmaz
əmlaka dair çıxarışlar yalnız elektron qaydada ve -
ri lir. Burada əsas məqsəd daşınmaz əmlakın qey -
diy yatı prosesində vətəndaş-məmur ünsiyyətini
minimuma endirmək, əmlakların qeydiyyatını
daha da sadələşdirməklə bu sahədə operativlik və
optimallığı artırmaqdır.

Elektron çıxarışın tətbiqi artıq əmlakın təkrar
qeydiyyatını tam olaraq avtomatlaşdırmışdır. No -
ta riuslar vətəndaşların alqı-satqı müqavilələrinə
əsa sən bir başa onlayınşəklində təkrar qeydiy yatı
hə yat keçirirlər. Artıq elektron çıxarışı olan və tən -
daş ların alqı-satqı əməliyyatı zamanı heç bir kağız
sə nəd təqdim etməsinə ehtiyac qalmır. 

Mülkiyyət sənədi haqqında məlumatlar şəxsin
te lefon nömrəsinə, poçt ünvanına göndərilir. Elek -
tron qaydada göndərilən bildirişlərdə çıxarışın re -
yestr və qeydiyyat nömrəsi, elektron çıxarışın
yox lanılması ilə bağlı keçid linki göstərilir. Və tən -

daş komitənin “Elektron çıxarışını yoxla” xid mə -
ti nə daxil olaraq çıxarışın qeydiyyat və reyestr
nöm rələrini qeyd etməklə sənədin düzgünlüyünü
yox lamaq imkanına malikdir. Elektron çıxarış sis -
temi ilə kağız çıxarışın itirilməsi, yararsız hala
düş məsi ilə bağlı risklər aradan qalxır. Kağız çıxa -
rı şın başqa insanlar tərəfindən saxtalaşdırılması və
qanunsuz istifadə edilməsi halı tam istisna edilir.

Artıq 50 mininci elektron çıxarışın sahibi bəlli
olub. Bu tanınmış telejurnalist, Real Tv-nin əmək -
da şı Afət Məhərrəmova olub. Bu barədə Əmlak
Mə sələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən 24 iyul ta -
ri xində keçirilən tədbirdə məlumat verilib. Və tən -
daş Ramana qəsəbəsində fərdi yaşayış evinin ti kil -
məsi üçün torpaq sahəsinin qeydiyyatı üçün ko mi -
tənin Əmlak Xidmətləri Məkanına müraciət edib.
10 gündən sonra telefon nömrəsinə Elektron Çı xa -
rışın hazır olması barədə bildiriş göndərilib.

Qeyd edilməlidir ki, bu ilin əvvəlindən fə aliy -
yətə başlamış Əmlak Xidmətləri Məkanında və -
tən daşlar əmlak idarəçiliyi ilə bağlı 46 xidmətdən
rahat lıqla yararlana bilirlər. Qısa zaman keç mə si -
nə baxmayaraq Məkanda 130 000 vətəndaşa əm -

lak idarəçiliyi ilə bağlı xidmətlər göstərilmişdir.
Bundan başqa, əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı

komitə tərəfindən həyata keçirilən  tədbirlər
bununla bitmir. Belə ki, Komitə tərəfindən xid mə -
tin vətəndaşın ünvanında edilməsi devizi ilə yer -
lərdə kompaniyaları davam etdirir. “Kütləvi Çı -
xarış”, “Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə
sa hib ol”  kampaniyaları vasitəsilə sakinlərə bila -
va sitə ünvanlarına gətirilən mobil ofislərə əm lak -
larına dair sənədlərini təqdim edilməsi imkanı
yaradılır. Bu kompaniyaların xidmətlərindən 260
mindən çox vətəndaş yararlanmışdır. 

Kampaniya çərçivəsində Ölkə Başçısının “Bə -
zi çoxmənzilli binaların istismarına icazə veril mə -
sinin  sadələşdirilməsi haqqında” Fərmanına uy ğun
olaraq istismarına icazə verilən binalarda yer lə şən
mənzillərdə  qeydiyyat xidmətləri gös tərilir. Ar tıq
istismara icazə verilmiş binalarda yerləşən 5 mi nə
yaxın mənzilin çıxarışı hazırlanıb təqdim olu nub.
Həmçinin 9 minə yaxın sənəd qəbul edi lib.

Komitə tərəfindən həmçinin ölkədə mövcud
bü tün əmlakların uçota alınması və qeydiyyatı ilə
bağ lı digər ölkələrin təcrübələri öyrənilir. Burada

və tən daşlar tərəfindən özbaşına inşa edilmiş və
on ların uzun müddət istifadəsində olan sənəd ləş -
di ril məmiş fərdi yaşayış evlərinin qeydiyyatı ilə
bağlı məsələlərdə var. Bu cür özbaşına tikililərin
sə nədləşdirilməsi ilə bağlı komitə tərəfindən bey -
nəl xalq təcrübə öyrənilib və təhlillər aparılıb. Bu -
nun əsasında müvafiq konsepsiya sənədi hazır la -
na raq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ad -
mi nistrasiyasına təqdim edilib. Ölkə başçısının  bu
sahəyə xüsusi diqqəti və ver diyi tapşırıqlara əsa -
sən artıq işçi qrupu yara dı lıb. Həmçinin bütün ra -
yon larda yerli icra haki miy yə tinin, bələdiyyələrin
və aidiyyəti dövlət təşki lat la rının nüma yən də lə -
rindən ibarət Yerli ekspert ko missiyaları yaradılıb. 

Artıq Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərə -
fin dən Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu başa
çat mış şəhər və rayonlar üzrə müxtəlif təyinatlı
tor paqlarda inşa edilmiş özbaşına tikililər barədə
mə lumatları elektron formatda Yerli ekspert ko -
missiyalarına təqdim etmişdir. Komissiyalar yer -
lər də həmin məlumatlar əsasında özbaşına tik -
lilərin invertarlaşdırılması və dəqiqləşdirlməsi
işlərini həyata keçirəcəkdir.

Dövlət əmlaklarının özəlləşdirməsinə qoşul -
maq üçün sifarişlərin elektron formada verilməsi,
mə kana getmədən onlayn iştirak investorların ra -
hat lıqla hərrac xidmətlərindən istifadəsini təmin
edir. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərə fin -
dən tətbiq olunan sürətli və əlçatan prosedurlar, o
cüm lədən hərraca çıxarılan dövlət əmlaklarının
müx təlifliyi iştirakçı sayını artırır, prosesdə rəqa -
bət  li mühit yaradır. İştirakçı statusu olanlarla ya -
na şı, digər şəxslər də açıq özəlləşdirmə prosesini

həm hərrac keçirilən məkanda, həm də onlayn
formada qeydiyyatdan keçmədən izləyə bilir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
23 iyul tarixində növbəti hərrac keçirilib. Hər rac -
da 27 dövlət əmlakı özəlləşdirilib. Onlar arasında
səhmdar cəmiyyəti, kiçik dövlət müəssisələri və
nəqliyyat vasitələri var. Dövlət əmlakları paytaxt-
la yanaşı, Yevlax, Astara, İsmayıllı, Hacıqabul,
Quba və Cəlilabad rayonlarında yerləşir. Hərracda
yun tədarükü, emalı,  yun sapların hazırlanması və

əyrilməsi üzrə fəaliyyət göstərən “Yevlax Yun”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhm paketi özəl ləş -
di rildi. 403.3 min kv.m torpaq sahəsi olan dövlət
əm lakının ərazisində inzibati bina, baş istehsalat
kor pusu, keçə sexi və digər köməkçi bina və qur -
ğular mövcuddur.

Özəlləşən kiçik dövlət müəssisələrindən biri
isə Astara şəhəri, Azərbaycan küçəsindəki “Azər -
bay can” kinoteatrıdır. Faydalı sahəsi 442.6 kv.m
olan dövlət obyektinin xidmət sahəsi üzrə gəlirli

fə aliyyət imkanları var. Dövlət əmlakının birlikdə
özəl ləşdirildiyi torpaq sahəsi 2.5 min kv.m-dir. Di -
gər kiçik dövlət obyekti isə Cəlilabad rayonu, Əli -
qa sımlı kəndində yerləşir. İnvestor bu dövlət əm -
la kını 22.3 min kv.m-lik torpaq sahəsi ilə birgə
özəl ləşdirdi.

Budəfəki hərracda nəqliyyat vasitələrinin ək -
sə riy yəti rəqabətli mühitdə özəlləşdirildi. Fiat,
Hyun dai, Daewoo, UAZ və digər markalara aid bu
avto mo billərin buraxılış illəri1995-2008-dir.

Buraxılış tarixi 2000-ci il olan Hyundai Sonata
markalı avomobilin ilkin qiyməti 3 min manat
olsa da, iştirakçılar arasında rəqabət son qiyməti 3
min 800 manata yüksəltdi.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi 30 iyul
tarixində növbəti hərrac keçirəcək. İştirak etmək
istəyənlər komitənin rəsmi saytı (emdk.gov.az) və
ya Özəlləşdirmə portalı (privatization.az)
vasitəsilə dövlət əmlakları üzrə seçim və sifariş
edə bilər.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
göstərilən hərrac xidmətləri hər kəsin dövlət
əmlaklarının özəlləşdirilməsində rahat iştirakını
təmin edir. Cəlbedici əmlakların hərraca çıxarılması
ilə investorlar faydalı sahə, qiymət, ərazi, torpaq
sahəsi baxımından müxtəlif olan dövlət obyektləri
üzrə seçim edə bilər. Komitə tərəfindən
özəlləşdirmədə növbəti iştirak imkanı 20 avqust
tarixindəki hərracda yaradılacaq. Bu dəfə prosesə
ümumilikdə 87 dövlət əmlakı çıxarılıb. Onlardan
37-si kiçik dövlət müəssisə və obyekti, 15-i

səhmdar cəmiyyəti, 12-si qeyri-yaşayış sahəsi, 5-i
yarımçıq tikili, 18-i isə nəqliyyat vasitəsidir.

Respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarında
yerləşən kiçik dövlət müəssisələrinin faydalı
sahəsi 12.2 kv.m ilə 2889 kv.mintervalındadır. Bu
dövlət əmlaklarından çoxu özəlləşməyə torpaq
sahəsi ilə birgə çıxarılıb. Onlar arasındaticarət və
xidmət müəssisələri, təsərrüfat obyektləri, qeyri-
yaşayış binaları var. Şəki şəhəri, B.Məmmədov
küçəsindəki dövlət əmlakının faydalı sahəsi
151,3kv.m-dir. İnvestor xidmət sahəsi üzrə gəlirli

fəaliyyət imkanları olan bu obyekti 213.5 kv.m-lik
torpaq sahəsi ilə birgə özəlləşdirə bilər. 

Hərraca çıxarılan qeyri-yaşayış sahələrinin
faydalı sahəsi 9.2 kv.m ilə 127.4 kv.marasındadır.
Bu dövlət əmlaklarından 7-si paytaxtda, digərləri isə
Sumqayıt, Şirvan, Ağdaş, Daşkəsən və Bərdədə
yerləşir. Ən yüksək faydalı sahəsi olan qeyri-yaşayış
sahəsi Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əşrəf Əliyev
küçəsindədir. Bu dövlət əmlakı xidmət, ticarət və ya
ofis obyekti kimi istifadəyə uyğundur.

Səhmdar cəmiyyətlərinin 30% ilə 45% ara sın -

da olan səhm paketləri özəlləşdirilməyə çıxarılıb.
Bu kateqoriyadan olan dövlət əmlakları Lənkəran,
Şirvan, Kürdəmir kimi şəhər və rayonlarda yer lə -
şir. Potensial investorlar səhmdar cəmiyyətləri üz -
rə seçimlərini “Xəzər Avtonəqliyyat”, “Kürdəmir
Aqrotexservis”, “Daşkəsən Aqrotexservis” və di -
gər əmlaklar üzrə edə bilər.

Buraxılış ili 1990-2009olan nəqliyyat vasi tə lə -
ri də budəfəki hərraca çıxarılıb. Avtomobil sahibi
olmaq istəyən şəxslər Nissan, Kia, Chevrolet,
Hyundai və digər markalardan olan nəqliyyat

vasitələri üzrə seçim edə bilər. 
Özəlləşdirməyə qoşulmaq istəyən şəxslər

onlayn formada qeydiyyatdan keçərək seçdiyi
dövlət əmlakının ilkin qiymətinin 10%-i həcmində
behi ödəyib hərracda iştirak statusu qazana bilər.
Bunun üçün komitənin rəsmi saytı(emdk.gov.az)
və ya Özəlləşdirmə portalına (privatization.az)
daxil olmaq kifayətdir.Qeyd edək ki, komitənin
keçirdiyi hərraclarda istənilən şəxs sifarişçi və
müşahidəçi kimi həm canlı, həm də onlayn
formada iştirak edə bilər.
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“Azərbaycanda Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun əsasları” mövzusunda konfrans keçirilib

"Xaçmaz-Şərab"Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
Mühasibat balansı 31 dekabr 2018-ci il tarixinə

"Xaçmaz-Şərab"Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyalar üzrə)

31 dekabr 2018-ci il tarixinə

“Xaçmaz-Şərab” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatı

31 dekabr 2018-ci il tarixinə

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
iyulun 25-də “Azərbaycanda Milli Məkan Məlu -
mat ları İnfrastrukturunun əsasları” mövzusunda
kon frans keçirilib. Tədbirdə Əmlak Məsələləri
Döv lət Komitəsinin və Azərbaycan Res pub li ka sı -
nın Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və So -
sial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədr -
ləri, İsrailin Azərbaycanda fövqəladə və sə la hiy -
yət li səfiri, Milli Məkan Məlumatları İn fra struk tu -
runun yaradılması işlərini həyata keçirən “Ofek
Aerial Photography” şirkətinin rəhbərliyi və nü ma -
yəndələri, jurnalistlər iştirak ediblər.

Konfransın məqsədi Milli Məkan Məlumatları
in frastrukturunun formalaşdırılması, idarə olun ma -
sı, aktuallığının təmin edilməsi, inteqrasiyası və
mü ha fizəsi ilə bağlı işləri daha da təkmilləşdirmək,
sis temin yaradılması ilə əlaqədar qarşılıqlı əmək -
daş lığı genişləndirməkdir.   

Tədbiri giriş sözü ilə açan Əmlak Məsələləri
Döv lət Komitəsinin sədri cənab Kərəm Həsənov
bil dirib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
möh tərəm İlham Əliyevin rəhbərliyi altında döv -
lətin idarəetmə mexanizmi innovativ üsullarla hə -
ya ta keçirilir, o cümlədən elektron hökumət qu ru -
cu luğu, geoməkan standartlarının tətbiqi sa hə lə rin -
də işlər təkmilləşdirilir. Elektron hökumətin ay rıl -
maz tərkib hissəsini ölkədə qurulmasına start ve ril -
miş Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturu təşkil
edir. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikası Pre zi -
den tinin 28 dekabr 2018-ci il tarixli Fərmanı ilə
“Mil li məkan məlumatlarının formalaşdırılması və
inteq rasiyası Qaydaları” təsdiq edilmişdir. Bu Qay -
da lar milli məkan məlumatlarının for ma laş dı rıl ma -
sı, aktuallığının təmin edilməsi və inteqrasiyası, o
cümlədən milli məkan məlumatları üzrə xid mət lə -
rin göstərilməsi prosedurlarını müəyyən edir. Fər -
ma na uyğun olaraq Əmlak Məsələləri Dövlət Ko -
mi tə sinə Milli Məkan Məlumatları İnformasiya
Sis te minin yaradılması və həmin sistemin Elektron
Hö kumət İnformasiya Sisteminə inteqrasiyası işi
hə valə edilməklə komitə sistemin operatoru kimi
mü əyyən olunub. 

Bu infrastruktur dövlətin məkanla bağlı əsas
mə lu mat bazası olub, özündə çoxlu sayda mövcud
müx təlif mənbələrin məlumatlarını birləşdirməklə

on ları konkret coğrafi yerləşmə və zaman kəsiyinə
uy ğun sistemləşdirir. Bu infrastruktur istənilən sa -
hədə idarəetmə ilə bağlı düzgün qərarların qəbul
edil məsini, dövlət qurumları tərəfindən məkana
bağ lı məlumatın operativ əldə olunmasını, ümu mi -
lik də qurumlar arasındakı qarşılıqlı əlaqənin sə mə -
rə li təşkilini təmin edir.  

Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun
qu rulması ilə bağlı tədbirlər görülməsi üçün ai diy -
yə ti dövlət qurumlarının nümayəndələrindən ibarət
iş çi qrupu yaradılıb, verilmiş tapşırıqların icrası

ola raq bir sıra normativ hüquqi aktların ilkin la yi -
hə ləri hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilib.
Ey ni zamanda Milli Məkan Məlumatları İn for ma -
si ya Sisteminin formalaşdırılması və Elektron Hö -
ku mət İnformasiya Sisteminə inteqrasiyası ilə bağ -
lı məsləhətçi xidmətlərinin cəlb edilməsi üzrə açıq
ten der keçirilib və İsrailin beynəlxalq nüfuzlu
“Ofek Aerial Photography” şirkəti tenderin qalibi
elan edilib.

Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu Sistemi
mü asir tələblərə uyğun Milli Məkan Məlumatları

İn frastrukturunun formalaşmasında mühüm rol oy -
nayacaq. Ölkəmizdə Milli Məkan Məlumatları İn -
for masiya Sisteminin yaradılmasına böyük töhfə
verə cək layihələrdən biri də “Yer Səthinin Peyk
Nə zarəti Sistemi”nin qurulması layihəsidir. 

Qeyd olunub ki, Milli Məkan Məlumatları İn -
fra strukturunun yaradılması ölkədə iqtisadiyyatın
və idarəetmənin səmərəliliyinə müsbət təsir edən
amil lərdən biridir.HəmçininMilli Məkan Mə lu mat -
la rı İnfrastrukturunun dövlət və biznes qu rum la rı -
nın operativ və şəffaf qarşılıqlı əlaqəsinin təmin

edil məsində xüsusi rolu var.
Daha sonra Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İn -

no va siyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədricənab
Ülvi Mehdiyevölkəmizdə elektron hökumətin in ki -
şa fı və rəqəmsal hökumətə keçid ilə bağlı ölkə rəh -
bər li yinin tapşırıqlarına uyğun olaraq mühüm layi -
hə lə rin həyata keçirildiyini qeyd edib. Həmçinin
Ül vi Mehdiyev Milli Məkan Məlumatları İn fra -
struk turunun Rəqəmsal hökumətin vacib kom po -
nent lərindən biri olduğunu və bu sistemin tez bir
za manda qurulmasının vacibliyini vur ğulayıb. Bil -
di rib ki, məlum fərmana əsasən Agentlik milli mə -
kan məlumatlarının ilkin mənbəyini və onları for -
ma laşdıran aidiyyəti dövlət qurumlarının siyahısını
mü əyyən edir.

Konfransın əhəmiyyətinə toxunan İsrail Döv lə -
ti nin Azərbaycan Respublikasındakı fövqəladə və
sə la hiyyətli səfiriDan Stav isə bildirib ki, Milli Mə -
kan Məlumatları İnfrastrukturunun yaradılması ilə
döv lət qurumlarının idarəetməsində daha operativ
qərarlar qəbul ediləcək. 

Sonra Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi ilə
İs rail Dövlətinin “OfekAerialPhotography” qu ru -
mu arasında Milli Məkan Məlumatları İnformasiya
Sis teminin formalaşdırılması və Elektron Hökumət
İn formasiya Sisteminə inteqrasiyası ilə bağlı məs -
lə hətçi xidmətlərinin göstərilməsinə dair müqavilə
imzalanıb. 

“Ofek Aerial Photography” qurumunun vitse-
pre zidenti Oded Erphat bildirib ki, Azərbaycanda
Mil li Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun yara -
dıl ma sı üçün cari vəziyyət öyrənilir və bu in fra -
struk  turun qurulmasına dair qabaqcıl bey nəl xalq
təc rübədən istifadə etməklə müvafiq tək lif lə rin
təq dim edilməsi həyata keçirilir.   

Xarici şirkətin nümayəndələrinin Azərbaycan
Res publikasında Milli Məkan Məlumatları İn for -
ma si ya Sisteminin qurulmasının başlıca məq səd lə -
ri və verəcəyi töhfə, onun hüquqi aspektləri, eləcə
də layihənin icra planı ilə bağlı təqdimatlar olub. 

Sonda Milli Məkan Məlumatları İnformasiya
Sisteminin formalaşdırılması və Elektron Hökumət
İnformasiya Sisteminə inteqrasiyası ilə bağlı tədbir
iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırı-
lıb. 

Bölü -
mün,

maddən
in №-si

Hesabın №-si
Qeydl

ərə
istinad

31 dekabr
2018-ci

ilə

31 dekabr
2017-ci

ilə
AKTİVLƏR

1 Uzunmüddətli aktivlər 
10 Qeyri-maddi aktivlər 101 çıxılsın 102 üstəgəl 103 
11 Torpaq, tikili və avadanlıqlar 111 çıxılsın 112 üstəgəl 113 110418 118163
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 alınmış 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 11562 11562

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 121980 129725
2 Qısamüddətli aktivlər
20 Ehtiyatlar 20X çıxılsın 208 1888452 1653434
21 Qısamüddətli debitor borcları 21X çıxılsın 218 860178 2047896
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı 22X 188212 21186
23 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri 23X çıxılsın 235
24 Sair qısamüddətli aktivlər 24X 6598 7215

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 2943440 3729731
CƏMİ AKTİVLƏR 3065420 3859456

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
3 Kapital
30 Ödənilmiş nominal(nizamnamə) kapital 301 çıxılsın 302 188706 188706
31 Emissiya gəliri 31X
32 Geri alınmış kapital (səhmlər) 32X
33 Kapital ehtiyatları 33X 982001 978401
34 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 34X çıxılsın 344 408681 328325

CƏMİ KAPİTAL 1579388 1495432
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 27932 32512
44 Sair uzunmüddətli öhdəliklər 44X

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 27932 32512
5 Qısamüddətli öhdəliklər
50 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 50X 16000
51 Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər 51X
52 Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 52X
53 Qısamüddətli kreditor borcları 53X 1458100 2311912
54 Sair qısamüddətli öhdəliklər 54X 3600

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 1458100 2331512
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 1486032 2364024

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 3065420 3859456

(manatla)
Bölümün/maddənin №-si Hesabın №-si Qeydlərə istinad 2018 2017

60 Əsas əməliyyat gəliri 601 çıxılsın 602 çıxılsın 603 987493 3476989
70 Satışın maya dəyəri 701 -834439 -3171055

Ümumi Mənfəət 153054 305934
61 Sair əməliyyat gəlirləri 611 339
64 Dövlət büdcəsindən ixrac təşviqinə görə ödənişlərdən gəlir 641 31031 91684
64 Dövlət büdcəsindən k/t istehsalına yanacaq sərfiyyatı üçün subsidiya 641 5290
71 Kommersiya xərcləri 711
72 İnzibati xərclər 721 -44891 -40140
73 Sair əməliyyat xərcləri 731 -170490

62 və 74 Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər) 621 çıxılsın 741
Əməliyyat mənfəəti (zərəri) 144823 186988

63 və 75 Maliyyə mənfəəti (zərəri) 631 çıxılsın 751 -1993
81 Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay 811

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 142830 186988
90 Mənfəət vergisi 901 üstagəl 902 21302 37398

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

80 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 801=Hesablama 121528 149590
Bazis hər bir səhmin mənfəəti Hesablama 1.29 1.59

Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti Hesablama

Ödənilmiş nizamnamə kapitalı Digər ehtiyatlar Bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilməmiş zərər) Cəmi

1 yanvar 2018-ci il tarixinə qalıq 188706 978401 328325 1495432
Uçot siyasətində dəyişikliklərlə bağlı düzəlişlər

1 yanvar 2018-ci il tarixinə düzəlişlərdən sonra qalıq 188706 978401 328325 1495432
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 121528 121528

Ötən dövrlər üzrə  kreditor borclarından daxilolmalar 3600 3600
Mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi (dividendlər) -37398 -37398

Məhsul daşınması üzrə dəmir yolunun əlavə yığımları -3630 -3630
Transformator y/stansiyasına texniki xidmət -144 -144

Əsas vəsaitlər üzrə ehtiyatlar 0
Məzənnə fərqləri üzrə ehtiyatların azalması 0

31 dekabr 2018-ci il tarixinə qalıq 188706 982001 408681 1579388
2018-ci il üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi 0 3600 80356 83956

RƏY
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 hesabatlarının
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 mövcud 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.

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI
“Xaçmaz-Şərab”  ASC-nin təsisçilərinə
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27 avqust 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

27 avqust 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan avadanlıqların siyahısı

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)
1. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı Tofaş Şahin 2005 1800 180
2. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı Tofaş Şahin 2006 2000 200
3. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FİAT Linea 2009 4000 400
4. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı Hyundai Sonata 2009 10000 1000
5. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı Nissan Sunny 2006 5000 500
6. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FİAT Doblo 2008 3700 370
7. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FİAT Doblo 2007 3500 350
8. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı BMW 320 2006 5200 520
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: Avadanlıqların demontajı hərracın qalibi tərəfindən
keçirilməlidir.

Qeyd: Sifarişlər Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri,
Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) və yaxud

e–emdk.gov .az elektron portalı vasitəsilə  hərracın keçirilməsinə
ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır: Nəqliyyat
vasitələri barədə ətraflı məlumatı privatization.az portalından
almaq olar. Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər
istisna olaraq) hərracın keçirilməsinə ən azı 3 bank günü

qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:
1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (Hüquqi şəxslər

üçün:notarial qaydada təsdiq olunmuş qeydiyyat
şəhadətnaməsi,nizamnaməsi və VÖİN)

2. Əmlak Məsələləri  Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

(tel:566-07-44)

23 iyul 2019-cu il tarixdə keçirilmiş 1004-cü pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyəti haqqında məlumat

23 iyul 2019-cu il tarixdə Respublikanın şəhər və rayonları üzrə keçirilmiş hərracda satılmış kiçik dövlət müəssisənin (obyektin) siyahısı

Bakı şəhəri  üzrə  23 iyul 2019-cu il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

23 iyul 2019-cu il tarixdə İsmayıllı rayonu üzrə keçirilmiş hərracda satılmış tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

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

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

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avadanlığın adı Zavod nömrəsi Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)
1. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi yanında Lokal Gəlirlər Departamenti Lift ”GeN2-Regen” B7NZ5285 2014 40000 4000
2. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi yanında Lokal Gəlirlər Departamenti Lift ”GeN2-Regen” B7NZ5286 2014 40000 4000
3. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi yanında Lokal Gəlirlər Departamenti Generator “GPR700” 700 KVA G110100087 2011 37000 3700
4. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi yanında Lokal Gəlirlər Departamenti Elektrik şiti “GEN Power” 2011 5500 550

Sıra
№-si

Səhmdar cəmiyyətinin
adı Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı

Nizamnamə
kapitalının həcmi

(manat)

Buraxılmış
səhmlərin ümumi
sayı          (ədəd)

Bir səhmin
nominal
qiyməti
(manat)

Satışa çıxarılmış səhmlər            
Satışa çıxarılan

səhmlərin nominal
dəyəri  (manat)

Satışa çıxarılan
səhmlərin ilkin
hərrac (satış)

qiyməti
(manat)

Satılmış
səhmlərin sayı

(ədəd)

Satışa çıxarılan
səhmlərin axırıncı

hərrac (satış)
qiyməti
(manat)

sayı (ədəd)
nizam namə

kapitalın da  %-
lə

1 Yevlax Yun №163  30.04.2002 Yevlax şəhəri, S.Əliyev küçəsi, 2 286895.52 1195398 0.24 239086 20.00 57380.64 57380.64 239086 57380.64

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının 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 "Ümid" kiçik müəssisəsi Quba şəhəri, Vaqif küçəsi, 139A İXMİM 47.6 5348.0 x 50000 50000 № 21 01.02.2019
2 Əliqasımlı Üzüm Qəbulu Məntəqəsi Cəlilabad rayonu, Əliqasımlı kəndi İXMİM 7.5 22355.3 1 25000 25000 № 21 01.02.2019

3 "Elvin" Avtomotoservis və Ticarət Sahəsi  Hacıqabul şəhəri, R.Behbudov küçəsi,65 AR "Avtomotoservis və Ticarət" İstehsalat Birliyinin
Şirvan "Avtomotoservis və Ticarət" müəssisəsi  21.2 5445.8 x 32500 32500 № 21 01.02.2019

4 "Azərbaycan"kinoteatrı Astara şəhəri, Azərbaycan küçəsi,89 AR Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Lənkəran
Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 442.6 2500.0 x 50000 50000 № 50 03.03.2017

№ Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitələrinin markası Buraxılış ili Hərraca çıxarılan  ilkin satış qiyməti (manat) Hərracda yekun satış qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi
1 AR Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinin Zəngilan Rayonu Dövlət sığorta Filalı Vaz-21074 (istismara yararsız) 2005 1000 1200 19/19   20.06.2019
2 AR DGK  Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi VAZ-21214                                     2003 3500 3800 19/19   20.06.2019
3 AR DGK  Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Leganza 1999 2000 2300 19/19   20.06.2019
4 AR DGK  Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Leganza 1998 1700 2300 19/19   20.06.2019
5 AR DGK  Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Nexia 1997 1500 1500 19/19   20.06.2019
6 AR DGK  Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Racer 1995 1500 1500 19/19   20.06.2019
7 AR DİN Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı Fiat Doblo 2008 3700 3700 19/19   20.06.2019
8 AR DGK  Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Sonata 2000 3000 3800 19/19   20.06.2019
9 AR DGK  Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Accent  2004 2000 2000 19/19   20.06.2019
10 AR DGK  Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai H 100 1998 3000 3000 19/19   20.06.2019
11 AR DGK  Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Elantra 2004 2400 2400 19/19   20.06.2019
12 AR DGK  Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Elantra 2004 2400 2400 19/19   20.06.2019
13 AR DGK  Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Elantra 2004 2400 2400 19/19   20.06.2019
14 AR DİN Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı Volkswagen 2005 3500 3500 19/19   20.06.2019
15 AR DGK  Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Sonata 2007 5000 5000 19/19   20.06.2019
16 AR DGK  Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi VAZ-21214                                     2007 4500 4500 19/19   20.06.2019
17 AR DGK  Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi VAZ-21214                                     2005 4000 4000 19/19   20.06.2019
18 AR DGK  Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi VAZ-21214                                     2003 3500 3950 19/19   20.06.2019
19 AR DGK  Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi UAZ 3153 2001 1500 1500 19/19   20.06.2019
20 AR DGK  Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi UAZ 3153 2001 1400 1400 19/19   20.06.2019
21 AR ƏMDK Təlim-Tədris Mərkəzi Hyundai Sonata (qəzalı vəziyyətdə) 2006 1500 2100 19/19   20.06.2019

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi təşkilatınadı Özəlləşdirilən torpaq sahəsi (kv.m) Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərracda yekun satış
qiyməti (manat)

Sərəncamın №-si və
tarixi

1 İctimai iaşə obyektinin yarımçıq tikilisi İsmayıllı  rayonu, Qalınçaq  kəndi İsmayıllı RİH Başçısının Qalınçaq kənd İnzibati
Ərazi Dairəsi  üzrə Nümayəndəliyi    2868.0 7500 7500 № 21 01.02.2019

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

1 "Nokia" markalı mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 7.5 0.75
Xətai rayonu

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

manatla

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

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

1 "HP Deskjet 1510" markalı çap qurğusu Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin 2 saylı zona bölməsi ədəd 1 100 10

manatla
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2019-cu il avqust ayının  27-də keçiriləcək  pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat 

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat                                                                                                                                                                                                                                                                  
Torpaq müsabiqə və hərracları avqust ayının 29-da  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.                                                                                                                                                                  

(Ərizələr 29 iyul 2019-cu il - 28 avqust 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

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

səhmlərin ümumi
sayında %-lə

1 Azərmetalinvest №164   17.03.1999 Sumqayıt şəhəri, Sülh küçəsi, 1 385889.00 192944 2.00 58673 30.41 117346.00 58673.00 5867.30
2 Azinterservis №1107  01.12.1997 Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospekti, 106 "a" 886154.00 443077 2.00 133167 30.06 266334.00 133167.00 13316.70
3 Bərdə Kərpic №641   25.08.1997 Bərdə rayonu, Tərtər magistralı, Zümürxaç kəndi 585036.80 292519 2.00 87756 30.00 175512.00 87756.00 8775.60
4 Bərdə Mexaniki Təmir № 272   25.10.2000 Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi 245038.00 122519 2.00 36787 30.03 73574.00 36787.00 3678.70
5 Çatal Broyler №775    18.05.1998 Beyləqan rayonu, Eyvazalılar kəndi 371507.60 185753 2.00 55751 30.01 111502.00 55751.00 5575.10
6 Goranboy Sənaye İnşaat №84  31.03.2009 Goranboy şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 80 47708.00 23854 2.00 10724 44.96 21448.00 10724.00 1072.40
7 Kürdəmir Kəndkimya Təchizat №234   09.02.1998 Kürdəmir şəhəri,Bakı prospekti, 18 481441.20 240720 2.00 72218 30.00 144436.00 72218.00 7221.80
8 Kürdəmir Quşçuluq № 565  08.08.1997 Kürdəmir rayonu, Ərəbxana kəndi 355231.00 177616 2.00 53560 30.15 107120.00 53560.00 5356.00
9 Ləki Sinklənmiş qablar №532   06.04.1998 Ağdaş rayonu, Ləki qəsəbəsi 178828.00 89414 2.00 26835 30.01 53670.00 26835.00 2683.50
10 Lerik Kəndkimya №1178  15.12.1997 Lerik rayonu,Bilnə kəndi 65807.20 32903 2.00 9871 30.00 19742.00 9871.00 987.10
11 Oğuz Kəndkimya №235  09.02.1998 Oğuz rayonu,Kərimli kəndi 242067.80 121033 2.00 36320 30.01 72640.00 36320.00 3632.00
12 Sabirabad İnşaat Sənaye №97  18.03.2008 Sabirabad rayonu, Qaragüney kəndi 100570.00 50285 2.00 22647 45.04 45294.00 22647.00 2264.70
13 Salyan İnşaat Materialları №86  11.03.2008 Salyan şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 76186.00 38093 2.00 17155 45.03 34310.00 17155.00 1715.50
14 Salyan İnşaat Xidmət №362  28.11.2007 Salyan şəhəri, N.Babayev küçəsi, 8 73100.00 36550 2.00 16494 45.13 32988.00 16494.00 1649.40
15 Salyan Reproduktor Quşçuluq №46  31.01.2002 Salyan rayonu, Qaraçala qəsəbəsi 220530.00 110265 2.00 33099 30.02 66198.00 33099.00 3309.90
16 Şəki Tikinti Quraşdırma №50    05.03.2007 Şəki rayonu, Cumakənd kəndi 153738.00 76869 2.00 31878 41.47 63756.00 31878.00 3187.80
17 Şəmkir Nəqliyyat Ekspedisiya №21    06.01.1998 Şəmkir rayonu, Dəllər qəsəbəsi 30753.60 15376 2.00 4614 30.01 9228.00 4614.00 461.40
18 Sumqayıt  Kimya Tikinti-12 №903    16.06.1998 Sumqayıt şəhəri, H.Z.Tağıyev qəsəbəsi 110087.80 55043 2.00 16527 30.03 33054.00 16527.00 1652.70
19 Xırdalan Nəqliyyat №927  27.10.1997 Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri 59230.60 29615 2.00 8904 30.07 17808.00 8904.00 890.40

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 avqust ayının 27-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. 

Sıra
№
si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra
hakimiyyəti, bələdiyyə)

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

Müsabiqə və ya hərraca
çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı

ilə bağlanacaq müqavilənin
layihəsi ilə tanış olma tarixi,

vaxtı və ünvanı

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

icarəyə verilir

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

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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə

verilir

Uqodiya (təsərrüfat yeri)
növü, keyfiyyət qrupu,

şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq
edən sənədin

nömrəsi

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

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
29 avqust 2019-cu il tarixinə dək

Sumqayıt ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 87.50 1800.00 Fərdi yaşayış evi I zona 305012000996

2 Siyəzən rayonu Zarat
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
29 avqust 2019-cu il tarixinə dək

Sumqayıt ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 210.00 970.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 305012001106

3 Siyəzən rayonu Zarat
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
29 avqust 2019-cu il tarixinə dək

Sumqayıt ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 210.00 970.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 305012001109

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

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

Abşeron ərazi şöbəsi
386 kv.m

Satılır 347.40 3304.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014441

5 Abşeron rayonu Masazır
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırda lan

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

Abşeron ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 900.00 8560.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014440

6 Abşeron rayonu Masazır
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırda lan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
29 avqust 2019-cu il tari xinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 270.00 2568.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014860

7 Samux rayonu Zazalı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev mey-

danı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
29 avqust 2019-cu il tarixinədək

Gəncə ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 51.84 540.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 507012000757

8 Samux rayonu Füzuli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev mey-

danı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
29 avqust 2019-cu il tarixinədək

Gəncə ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 69.12 280.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 507012000726

9 Samux rayonu Füzuli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev mey-

danı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
29 avqust 2019-cu il tarixinədək

Gəncə ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 69.12 280.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 507012000726

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
29 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 60 kv.m Satılır 87.00 1890.00 Sahibkarlıq I zona 911012001753

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
29 avqust 2019-cu il tarixinə dək

Şirvan ərazi şöbəsi 40 kv.m Satılır 19.20 2280,00 228,00 Sahibkarlıq II zona 809012002465

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
29 avqust 2019-cu il tarixinə dək

Şirvan ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 90.00 2340.00 Sahibkarlıq II zona 910012000476

13 Ağdaş rayonu Pirkəkə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00
29 avqust 2019-cu il tarixinə dək

Mingəçevir ərazi şöbəsi
13,7562 ha

İcarə 107.20 688.00 Kənd təsər rü fa tı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 903012001128

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

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
29 avqust 2019-cu il tarixinə dək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 3,7557 ha İcarə 28.80 188.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 903012001127

15 Ağdaş rayonu Pirkəkə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
29 avqust 2019-cu il tarixinə dək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 3,5825 ha İcarə 27.90 180.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 903012001133

16 Ağdaş rayonu Qobuüstü
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
29 avqust 2019-cu il tarixinə dək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 13,0 ha İcarə 101.40 650.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 903012001122

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

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
29 avqust 2019-cu il tarixi nə dək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 16,56 ha İcarə 129.10 828.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 903012001123

18 Lənkəran rayonu Süt -
əmurdov Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri, Qala

Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 
29 avqust 2019-cu il tarixi nədək

Lənkəran ərazi şöbəsi
285 kv.m

Satılır 60.00 427.50 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 802012002237

19 Göyçay rayonu Qara -
məryəm Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
29 avqust 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 10,0 ha İcarə 36.00 533.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 408012001167

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

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
29 avqust 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 15,73 ha İcarə 56.63 838.41 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 408012001182

21 Qazax rayonu Çaylı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
29 avqust 2019-cu il tarixi nədək

Qazax ərazi şöbəsi
4000 kv.m

İcarə 3.82 49.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

II qrup bonitet balı 78
əkin 501012001607

22 Quba rayonu Çiçi-
Səbətlər Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
29 avqust 2019-cu il tari xinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 64.43 1050,00 105,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 303012002623

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
29 avqust 2019-cu il tari xinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 103.08 2040,00 204,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 303012001668

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
29 avqust 2019-cu il tari xinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 151.99 1320,00 132,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 301012002203

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
29 avqust 2019-cu il tari xinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 174.78 820,00 82,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 304012001185

26 Şabran rayonu Aygünlü
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
29 avqust 2019-cu il tari xinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 209.70 1410,00 141,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 304012001023

27 Masallı rayonu
Musaküçə Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev

prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 
29 avqust 2019-cu il tari xi nədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 104.72 3500,00 350,00 Sahibkarlıq şərti yararsız 805012001008

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

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
29 avqust 2019-cu il tarixi nədək

Şamaxı ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 150.00 725,00 72,50 Fərdi yaşayış evi II zona 409012000803

29 Şəki rayonu Baş Layısqı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
29 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 378.60 1105.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 404012004963

30 Şəki rayonu Baş Layısqı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
29 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 378.60 1105.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 404012004965

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

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
29 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
140 kv.m

Satılır 47.26 295.40 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001719

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

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
29 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 101.28 633.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001727

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

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
29 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
750 kv.m

Satılır 253.19 1582.50 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001733

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

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
29 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
440 kv.m

Satılır 148.53 928.40 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001731

35 Zaqatala rayonu Yuxarı
Çardaxlar Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
29 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 72.56 1600.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 402012002371

36 Zaqatala rayonu Yuxarı
Çardaxlar Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
29 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 1,69 ha İcarə 30.42 96.33 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 402012002401

37 Zaqatala rayonu Yuxarı
Çardaxlar Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
29 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 1,55 ha İcarə 27.90 88.35 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 402012002400

38 Zaqatala rayonu Yuxarı
Çardaxlar Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
29 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 1,41 ha İcarə 25.38 80.37 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 402012002408

39 Zaqatala rayonu Mazıx
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 9A Tel: (024) 244 26 10
29 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 234.73 750.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 402012002034
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27 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Ağdam şəhərində  təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

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

ELANLAR

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.

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.

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

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

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, Ramiz Qəmbərov küçəsi, 
2 ünvanında yerləşən qeyri-yaşayış sahəsinin (obyektin)  müsabiqə vasitəsilə icarəyə verilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN ELANI

27 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Beyləqan şəhərində hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

27 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Gəncə şəhərində hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının 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 

№ 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 güzəşt li 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 Müəs si sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 62.3 1371.1 x 3250 x  4250 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 -
lərlə satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 Yüksəliş yar dım -
çı təsərrüfatı

Salyan rayonu,
Peyk kəndi

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

№ 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 3 saylı
yeməkxana

Şəmkir rayonu,
Könüllü kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 159.4 x x 5000 x x 5000 500 

“Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və səmərəli istifadə
edilməsinintəkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 06 iyun 2007-ci il tarixli, 586
nömrəli Fərmanına və 22 iyun 2010-cu il tarixli, 284 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Daşınmaz dövlət əmlakı
obyektlərinin müsabiqə əsasında icarəyə verilməsi
Qaydaları”namüvafiqAzərbaycanRespublikasıƏmlak
MəsələləriDövlətKomitəsi,Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu,
Bakıxanov qəsəbəsi, Ramiz Qəmbərov küçəsi, 2ünvanında
yerləşən qeyri-yaşayış sahəsinin (obyektin) icarəyə verilməsi
üzrəmüsabiqəelanedir.

Müsabiqədədaşınmaz dövlət əmlakını icarəyə götürmək
hüququna malik olan (qanunvericiliklə məhdudiyyət müəyyən
edilmiş hallar istisna olmaqla) yerli və xarici fiziki və hüquqi
şəxslər iştirakedəbilərlər.

Müsabiqəyəyekunvurularkənmüəyyənedilmişşərtlərdaxilind
əmaksimumhəcmdəicarə haqqı təklifetmişsifarişçiyə  üstünlük
veriləcəkdir. 

1. qeyri-yaşayış sahəsi haqqındaməlumat
(26.07.2018-ci il tarixinə)

2. Sifarişçilərqarşısındaqoyulanşərtvətələblər
2.1. İcarəyə verilən obyekt məxsus olduğu müəssisənin

spesifik fəaliyyət profilinə uyğun olaraq təyinatı üzrə istifadə
edilməli.

2.2. İcarəyə verilən obyektin yerləşdiyi binada fəaliyyət
göstərən müəssisənin işinə maneçilik yaradılmamalı.

2.3. Birgə istifadə olunan kommunikasiya xətlərinə xələl
gətirilməməli, kommunikasiya xətlərindən birgə istifadə
edilməli.

2.4. İcarəyə verilən obyektin yerləşdiyi binanın ölkə
əhəmiyyətli abidə olduğu üçün binanın həcm kompozisiyası,
xarici görünüşü, konstruktiv elementləri dəyişdirməməli,
istismar zamanı abidəyə zərər vurulmamalı və təsərrüfat işləri
zamanı abidənin mədəni təbəqəsinin korlanmasına yol
verməməli.

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

3. Sifarişçilər tərəfindən təqdim olunmalı sənədlər
3.1. Müsabiqədəiştiraketməküçünərizə (açıq zərfdə).

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

3.3. Sifarişçi hüquqişəxsolduq daaçıqzərfdə aşağıdakı
sənədlər təqdimedilir:

- reyestrdən çıxarışın müvafiqqaydadatəsdiqedilmişsurəti;
- təsismüqaviləsininmüvafiqqaydadatəsdiqedilmişsurəti;
- Respublikanın ərazisində mövcud fəaliyyətihaqqında

məlumat (xarici hüquqi şəxslər üçün).
Sifarişçifiziki şəxsolduqda açıqzərfdə aşağıdakı sənədlər

təqdim edilir:
- şəxsiyyəti təsdiq edənsənədin müvafiq qaydada

təsdiqedilmiş surəti;
- sahibkarlıqfəaliyyətihaqqındaməlumat (əgərsahibkarlıq

fəaliyyəti ilə məşğuldursa);
- Respublikanın ərazisində mövcudfəaliy yətihaqqında

məlumat (xaricifizikişəxslərüçün).
3.4 Müsabiqədə iştirak etmək üçün sifariş hüquqi və ya fiziki

şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildikdə, həmin nümayəndə
sifarişçi adından hərəkət etmək üçün sənəd təqdim etməlidir

3.5 Aşağıdakısənədlərsifarişçilər (hüquqivəfizikişəxslər)
tərəfindənikinciayrıcabağlı zərfdə(zərfin bağlı tərəfi sifarişçi
tərəfindən imzalanır və (və ya) möhürlənir)təqdimedilir:

- dövlətbüdcəsinəödəniləcəkicarə haqqınadair müsabiqə
təklifi.

Qeyd edilən sənədlər tələb olunan formada təqdim
edilmədikdə və ya bir hissəsi təqdim edilmədikdə, sifariş vermiş

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

4. Müsabiqə qalibinə tətbiq edilən şərt və tələblər

4.1. Müsabiqənin qalibi aşağıdakıları təmin etməlidir:
4.1.1. Müsabiqənin nəticələri haqqında protokol təsdiq

olunduğu tarixdən 20 (iyirmi) günmüddətindəicarə
müqaviləsinin imzalanmasını.

4.1.2. İcarə müqaviləsində göstərilən müddətdə və məbləğdə
icarə haqqının  dövlətbüdcəsinəköçürülməsini.

4.1.3. Müqaviləiləmüəyyən edilmiş digər şərt və öhdəliklərin
yerinə yetirilməsini.

5. Müsabiqədə iştirakla bağlı əlavə məlumat almaq qaydası 

Sifarişçilər, müsabiqə haqqında əlavə məlumat əldə
etmək,müsabiqəyə çıxarılan obyektlə tanış olmaq, sifariş (ərizə)
və təkliflərinin verilməsi üçün26.08.2018-ci il tarixinədək iş
günləri saat 900-dan 1800-dək aşağıdakı ünvana müraciət
edəbilərlər: 

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

Bu ünvanda müsabiqəKomissiyasıtərəfindənBakı şəhəri,
Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, Ramiz Qəmbərov küçəsi,
2ünvanında yerləşən obyekt üzrə müsabiqə təkliflərinin
qiymətləndirilməsi 28.08.2017-ci  il tarixində, saat1000-dabaş-
layacaqdır.

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 Beyləqan şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

küçəsi, 95 əlaqə telefonu: (kod 02122) 5-16-24
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).

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

Gəncə şəhəri üzrə: 
ünvan: Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Zərifə Əliyeva küçəsi, 3

əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76

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

Ünvanı:

Sahəsi:

Balansaxlayıcısı:

Obyektin fəaliyyət növü:

Obyektin xarakteristikası:

Vəziyyəti:

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu,
Bakıxanov qəsəbəsi, Ramiz
Qəmbərov küçəsi, 2

74,6kv.m. 

Azərbaycan Dövlət Neft və
Sənaye Universitetinin
nəzdində Bakı
Neft–Energetika Kolleci 

xidmət

2 mərtəbəli binanın 2-ci
mərtəbəsi

istifadəyə tam  yararlı

Obyektin aylıq start icarə
haqqı məbləği:

Müsabiqədə iştirak etməyə
hüquq verən, obyektin aylıq
start icarə haqqı məbləğinin

10 faizi həcmində hesablanan
beh kimi ödəniləcək icarə

haqqı məbləği:

134,28 manat

13,43 manat

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı İcarə müqavilə-sinin

nömrəsi və tarixi

Ümumi
faydalı sahəsi

(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Güzəştli satışda
iştirak hüququ olan

şəxslərin  sayı

Əmlakın start
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Əmlakın ilkin
satış qiyməti

(manat)

Güzəştli satışa
yönəldilən hissəsi

(15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış)

qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Əmlak kom-
pleksi

Beyləqan şəhəri,
M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 115A

İstehsal və Xidmət Müəssisə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi x 46.4 440.0 x 5000 5000 x  10000 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-ya şa yış
sahəsi

Gəncə şəhəri, Nizami ra yo nu,
Həsən Əliyev küçəsi, 75

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

3 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 45.5 x 6000 6000 600 
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27 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında 
hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin siyahısı

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

ELANLAR
№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi təşkilatın adı Özəlləşdirilən tor -

paq sahəsi (kv.m)
Əmlakın ilkin (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin (satış)

qiyməti  (manat)
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin

(satış) qiyməti (manat)
10% beh
(manat)

1 60 mənzilli yaşayış bina -
sının yarımçıq tikilisi

Siyəzən şəhəri, H.Talıbov
küçəsi

Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət
Agentliyinin Tikilməkdə Olan Obyektlərin Birləşmiş Müdiriyyəti 2000.0 2000 10000 12000 1200 

2 Yaşayış binasının yarımçıq
tikilisi

Cəlilabad şəhəri, M.Hü -
seynzadə küçəsi, 12 C

Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyəti, Cəlilabad rayon Kommunal
Müəssisələri Kombinatı 1692.5 2000 28000 30000 3000 

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.

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

Cəlilabad şəhəri üzrə: ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər Əliyev

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

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 Hərrac ların

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

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissi ya sına
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 Hərrac ların
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.

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

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.

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 yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Goranboy şəhəri üzrə: ünvan: Goranboy şəhəri, İlham İsmayılov

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında

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

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

Goranboy şəhəri üzrə: ünvan: Goranboy şəhəri, İlham İsmayılov

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

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

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

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

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

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

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

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

27 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Goranboy 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 tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

İlkin satış qiy -
məti (manat)

Əmək kollektivinə gü zəşt li şərt -
lərlə satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümu mi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

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

Beyləqan Rayon İcra Hakimiyyəti,
Bey ləqan rayon Mənzil İstismar Sahəsi 304.3 448.0 x 20000 20000 x  7000 27000 2700 

2 Anbar bina-
sı

Qəbələ rayonu, Çuxur
Qəbələ kəndi

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

№ 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 ümu mi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşa -
yış sahəsi

Gəncə şəhəri, Nizami rayonu,
Heydər Əliyev prospekti, 90

Gəncə Şəhər İcra Haki miy yəti, Gəncə şəhəri
Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 47.0 x 7000 7000 700 

2 Qeyri-yaşa -
yış sahəsi

Beyləqan şəhəri, M.Əsədov
küçəsi, 24

Beyləqan Rayon İcra Haki miyyəti, Beyləqan rayon
Mənzil İstismar Sahəsi

1 mərtəbəli binanın bir
hissəsi 60.4 x 6000 6000 600 

3 Qeyri-yaşa -
yış binası

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

Füzuli Rayon İcra Hakimiy yəti, Füzuli Rayon İcra
Haki miy yəti 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-ya şa -
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 yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 53.2 x 12600 x 12600 1260 

№ Müəssisə və
obyektin 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 1 saylı
hamam

Sabirabad şəhəri,
M.Füzuli küçəsi, 28

Sabirabad Rayon İcra Hakimiyyəti, Sabirabad
Kommunal Müəssisələri Kombinatı 237.9 1160.5 x 6000 x 5000 11000 1100 

2 Sarxanbəyli
kənd klubu

Sabirabad rayonu,
Sarxanbəyli kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi 138.2 153.9 1 2750 x 250 3000 300 

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 25000 x  50000 75000 7500 

№ 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 Talabı kənd
klubu

Quba rayonu, Talabı
kəndi

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

2 Təmir-Tikinti
Sahəsi

İmişli şəhəri, H.Asla -
nov küçəsi, 11A

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə
Mərkəzi 137.1 1864.3 1 5000 x  7500 12500 1250 

№ 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) qiy -
məti (100%) (manat)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümu mi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 "Saatlı 47 nömrəli İxti sas laşdırılmış 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 obyek-
tin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

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

İşçilərin
sayı

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

Əmək kollektivinə güzəştli 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 

№ 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 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 



ШЯНБЯ, 27 ИЙУL 2019-cу il, №30 (1135)

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы 

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Гейдиййат нюмряси: 389
Тираж: 3 000

Цнван: АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району,
Кейкаб Сяфярялийева кцч., 25.

Телефон: 489 02 25; e-mail: mulkiyyet@gmail.com

Гязетдя “АзярТАъ” информасийа аэенттлийинин 
материаларындан истифадя  олунур. 

Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

8ELANLAR

“E R A” Açıq Tipli Səhmdar
Cəmiyyətinin

Səhmdarlarının nəzərinə!
“07”  Sentyabr  2019 ci il  tarixdə saat

11:00-də “E R A” Açıq Tipli Səhmdar
Cəmiyyətinin səhmdarların ümumi  yığıncağını
keçiriləcək.
Gündəlikdəki məsələlər
1 “ ERA “ Açıq tipli  səhmdar cəmiyyətinin (
bundan sonra “Cəmiyyət “ ) adından  tipli
sözünün çıxarılması ;
2.  Cəmiyyətin nizamnaməsinin 2-ci redaksiyada
təstiq edilməsi ;
3.Nizamnaməyə dəyişiklik edilməsi ilə əlaqədar
və dəyişikliklərin dövlət qeydiyyatına alınması
ilə bağlı səlahiyyətli şəxsin müəyyən edilməsi.
4. İcraçı Direktorun təyin edilməsi barədə.

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

27 avqust 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

ELAN
“Azərborukəmərtikinti” icarə müəssisəsinin və

“Azərborukəmərtikinti” Trestinin 4 nömrəli Tikinti
Quraşdırma müəssisəsininhüquqi sənədlərinin
(nizamnamənin, şəhadətnamə   və VÖEN), o

cümlədən möhür və ştamplarının itdiyi üçün etibar-
sız hesab edilsin.

№ 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 "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 

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

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

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

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

1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Balakən şəhərində müvafiq yerli hərrac

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

prospekti, 70 (Balakən şəhəri İcra Hakimiyyətinin binası) əlaqə

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Cəlilabad şəhəri üzrə: ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər Əliyev

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

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

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

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

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

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

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

Goranboy şəhəri üzrə: ünvan: Goranboy şəhəri, İlham

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

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

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

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

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

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

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

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

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

Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq yerli
hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir. Bakı şəhəri üzrə: Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak Xidmətləri Məkanının binası 2-ci
mərtəbə) ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)

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.

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

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

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

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

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi təşkilatın adı Özəlləşdirilən  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 bağ çası nın yarımçıq tikilisi Cəlilabad rayonu, Privolnoye kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 2463.6 25000 5000 30000 3000 

№ 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 Bulaqotağı
kənd klubu

Ağdaş rayonu,
Bulaqotağı kəndi

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

2 Səfikürd kənd
klubu

Goranboy rayonu,
Səfikürd kəndi

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

№ 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

Bakı şəhəri, Səbail ra yo nu,
S.Vurğun küçəsi, 1

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı De par -
tamenti, 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 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 12 saylı
mağaza

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

İstehsal və Xidmət Müəssi -
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 şərtlərlə
satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 10 saylı
yeməkxana

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lök ba tan
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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