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Daşınmaz əmlakın
qeydiyyatında
əlçatanlıq bu sahədəki
göstəriciləri artırıb
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Torpaq müsabiqələrinin və
hərraclarının keçi ril məsi
haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və
hərracları sentyabr ayının
05-də  saat 15:00-da
keçiriləcəkdir. 

Müşavirədə çıxış edən Prezident
İlham ƏLİYEV dedi:

-İlin əvvəlində qarşımıza qoyduğumuz və zi fə -
lər icra edilir, ölkəmiz inamla inkişaf edir, böyük
in frastruktur layihələri icra olunur.Ümumi iqtisadi
və ziyyət çox müsbətdir və bu, özünü rəqəmlərdə
də əks etdirir.

İqtisadiyyatımız bu ilin altı ayında 2,4 faiz,
qey ri-neft sektorumuz 3,2 faiz artmışdır. Ən se -
vin dirici göstərici qeyri-neft sənayesindədir. Bu -
ra da artım 15,7 faizdir. Bu, onu göstərir ki, son il -
lər də sənayeləşmə siyasətimiz gözəl nəticələr ve -
rir. Sənayemizin qeyri-neft sektoru rekord ad dım -
lar la irəliləyir. Bu sahədə, əlbəttə ki, bu il is ti fa də -
yə verilmiş iri müəssisələrin rolu kifayət qədər bö -
yük dür. Bildiyiniz kimi, karbamid zavodu,
“SOCAR-Polymer” zavodu istifadəyə verilmişdir
və bu zavodların istehsal həcmi kifayət qədər bö -
yük dür. Eyni zamanda, kiçik və orta sahibkarlığın
inkişafı üçün lazımi addımlar atılır. Beləliklə, altı
ayda qeyri-neft sənayemizin 15,7 faiz artımı, əl -
bət tə ki, çox sevindirici haldır.

Kənd təsərrüfatında da rekord göstərici əldə edi -
lib. Kənd təsərrüfatı bu ilin altı ayında 13 faiz art -
mışdır, xüsusilə bitkiçilik hesabına.Bitkiçilik 25 faiz
artmışdır.Yəni, bu, onu göstərir ki, qoyulan investi-
siyalar, aparılan islahatlar, verilən sub si di yalar, kənd
təsərrüfatına elmi yanaşma öz nə ti cəsini
verməkdədir.Əminəm ki, gələcək illərdə kənd
təsərrüfatı dayanıqlı şəkildə inkişaf edəcək və
beləliklə, həm məşğulluğun, eyni zamanda, kənd
təsərrüfatı ixracının artırılmasına xidmət gös tərəcək.

Ticarət dövriyyəmiz də kifayət qədər artıb –
20 faizdən çox.Qeyri-neft ixracımız 15 faiz art -
mış dır.Altı ayda ölkə iqtisadiyyatına 6 milyard
dol lardan çox sərmayə qoyulub.Bu sərmayənin
bö yük hissəsi qeyri-neft sektoruna qoyulan sər -
ma yədir. İnflyasiya cəmi 2,5 faizdir. Bu da yaxşı
gös təricidir, əhalinin gəlirləri 6,6 faiz artmışdır.
Büd cə daxilolmaları Vergilər Nazirliyinin,
Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə 440 milyon
ma nat dan çox artmışdır, yəni, plandan əlavə
yığılmışdır və bu da aparılan islahatların
təzahürüdür.

Bir sözlə, bütün iqtisadi göstəricilər onu de mə -
yə əsas verir ki, biz düzgün istiqamətdə inkişaf
edi rik və qarşıda duran bütün vəzifələri icra edi -
rik.

Bildiyiniz kimi, bu ilin əvvəlində çox böyük
so sial paket təsdiqləndi və bu sosial təşəbbüslər 4
milyondan çox insanı əhatə edir.Çox önəmli ad -
dım lar atılmışdır – minimum əməkhaqqı, mi ni -
mum pensiya əhəmiyyətli dərəcədə qal dı rıl mış dır.
Birinci dəfə 40 faiz, ikinci dəfə də 40 faiz artmış-
dır, bu, artıq sentyabr ayından ödəniləcək. Mini -
mum əməkhaqqı təxminən 2 dəfə qaldırılıb, 130
ma natdan 250 manata çatdırılıb.Pensiya isə 116
ma natdan 200 manata çatdırılıb.Bu da çox əhə -
miy yətli artımdır və əlbəttə ki, buna böyük ma liy -
yə vəsaiti lazımdır.Biz əlavə gəlirlərimizin demək
olar ki, tam həcmini sosial sahəyə yö nəl di rik.
Çün ki sosial sahə bizim üçün prioritet sahədir və
hər zaman bu sahə diqqət mərkəzində olub, bu
gün də belədir.Azərbaycan vətəndaşlarının rifahı,
on ların yaşayış səviyyəsi daim diqqət mər kə zin -
də dir və imkan daxilində biz bu məsələləri həll
edirik. Onu da bildirməliyəm ki, bu sosial paketin
hə yata keçirilməsi üçün çox böyük maliyyə
vəsaiti tələb olunur. Biz buraya təxminən 2 dəfə
artı mın olduğu sosial müavinətləri də əlavə edə
bilərik. Məcburi köçkünlərə verilən müavinət 50
faiz artmışdır, problemli kreditlərlə bağlı olan mə -
sə lə öz həllini tapmışdır, digər sosial təşəbbüslər
irə li sürülmüşdür və bu, bir daha onu göstərir ki,
bi zim siyasətimiz sosialyönümlü siyasətdir.

Müşavirəyə yekun vuran 
Prezident İlham ƏLİYEV dedi:

-Bu sahədə də işlər uğurla gedir. Kənd tə sər rü -
fa tı hər bir ölkə üçün önəmli sahədir.Ərzaq təh lü -
kə sizliyinin təmin edilməsi bizim üçün əsas və zi -
fə dir, eyni zamanda, biz öz ixrac im kan la rı mı zı da
genişləndiririk.Fermerlərə əlavə güzəştlər edilir.
Texnika ilə bağlı təminat yüksək sə viy yə də dir. Bu
il 700-dən çox texnikanın satılması artıq təmin
edilibdir. Əvvəlki illərdə böyük sayda kənd
təsərrüfatı texnikasının alınması hesabına biz bu
sahənin inkişafına nail ola bildik. Əlbəttə, burada
müasir texnologiyalar, müasir suvarma sistemləri
əsas rol oynayır.İndi Azərbaycanda azot gübrəsi
zavodu da fəaliyyət göstərir.Yəni, xaricdən azot
gübrəsinin alınmasına ehtiyac qalmır. Pivot tipli
suvarma sistemləri Azərbaycanda istehsal edil mə -
yə başlamışdır. Yəni, bu sahədə biz özümüzü tə -
min etmək üçün, əlbəttə ki, çox ciddi addımlar atı -
rıq.Əminəm ki, növbəti illərdə bu sahədə daha da
bö yük nəticələr əldə ediləcək.

Məndə olan məlumata görə, bizdə nağdsız
ödə nişlər hələ də aşağı səviyyədədir.Hesab edi -
rəm ki, bu sahədə çox ciddi addımlar atıl ma lı dır.
Çünki biz çalışmalıyıq ki, nağdsız ödənişlərin
həc  mi artsın.Posterminalların sayı da art ma lı dır.
Ancaq mənə verilən məlumata görə, onların sayı
artmır. Bu problem öz həllini tapmalıdır.Çünki
nağd  sız ödənişlərin aşağı səviyyədə olması, əl bət -
tə ki, kölgə iqtisadiyyatını qidalandırır.Kölgə iqti -
sa diyyatı ilə mübarizə bizim üçün indi əsas mə -
sələlərdən biridir.Bu gün burada verilən mə lumat
bunu göstərir ki, bu istiqamətdə önəmli addımlar
atılıb. Yüz mindən çox əmək müqaviləsi bağ la -
nıb. Halbuki bu insanlar əvvəllər kölgə iqti sa diy -

ya tın da fəaliyyət göstərirdilər.Nağdsız ödənişlərin
aşağı səviyyədə olması, əlbəttə ki, qəbul edil məz -
dir. Tapşırıq verirəm ki, bu məsələ təhlil edilsin və
cid di addımlar atılmalıdır.Nağdsız ödənişlərin
ümu mi həcmi Azərbaycanda 2 milyard 300 mil -
yon dollardır. Elədir?

Prezidentin İqtisadi siyasət və sənaye məsə lə -
lə ri üzrə köməkçisi Natiq ƏMİROV: Bəli, nağd
çı xarılan məbləğlər istisna olmaqla.

Prezident İlham ƏLİYEV: Bu sahəyə
çox ciddi diqqət göstərilməlidir.

Baxmayaraq ki, inflyasiya aşağı səviyyədədir,
ancaq bəzi hallarda süni qiymət artımı da mü şa hi -
də olunur.Müvafiq qurumlar bu məsələ ilə ciddi
məş ğul olmalıdırlar.Mənə məlumat verilən kimi,
dərhal göstərişlər verilir.Yəni, istehlak bazarına
daim nəzarət olmalıdır.Çünki burada kartel söv -
də ləşmələri də istisna deyil.Əlbəttə ki, biz süni
qiy mət artımına yol verə bilmərik.Çox ciddi nə za -
rət mexanizmi olmalıdır.Bu sahə daim diqqət
mər kəzində olmalıdır.

Bakı şəhərində bir çox layihələr icra edilir, o
cümlədən kommunal təsərrüfat yenilənir, 400-dən
çox lift alınıb və quraşdırılır, abadlaşdırılan 50-
dən çox nümunəvi həyət artıq vətəndaşların
sərəncamına verilib. Şəhər nəqliyyatı üçün 300
yeni müasir avtobus gətirilir və bu, doğrudan da
böyük irəliləyiş olacaq. Çünki şəhər nəqliyyatının
mü asirləşməsi bizim üçün çox önəmlidir - və -
təndaşların rahatlığı, təhlükəsizlik tədbirləri üçün.
Metro vaqonları alınır və metro tikintisi həyata
keçirilir. Deyə bilərəm ki, Bakı o şəhərlərdəndir
ki, burada metro tikintisi aparılır və postsovet mə -
ka nında biz bu sahədə də sayılan şəhərlər ara sın -
da yıq. Ümumiyyətlə, Bakı şəhərinin abadlaşması,

müasirləşməsi, gözəlləşməsi istiqamətində çox
böyük işlər görülüb.Bu gün Bakı dünyanın ən
gözəl şəhərlərindən biridir.Ancaq, eyni zamanda,
mövcud problemlər də var. Bu problemlərin həlli
daim diqqət mərkəzində olmalıdır.

Küçə işıqlandırılması hələ də lazımi səviyyədə
deyil. Şəhərin mərkəzi təbii ki, işıqlandırılır, an -
caq bəzi yerlərdə küçə işıqlandırılması yoxdur.Bu
məsələyə çox ciddi diqqət göstərilməlidir.İndi
məi şət tullantılarının idarə olunması istiqamətində
ad dımlar atılır. Bir neçə il bundan əvvəl Ba la xa nı -
da böyük məişət tullantıları zavodu inşa edilmiş-
dir, poliqon salınmışdır, çeşidləmə aparılır. Biz
zəncir yaratmalıyıq.Qapıdan ta məişət tullantıları
zavoduna qədər vahid zəncir olmalıdır.Hazırda
beynəlxalq məsləhətçilərin iştirakı ilə bu layihə
Bakı şəhərində icra edilir.Şəhərətrafı dəmir yolu
xəttinin çəkilişi davam edir.Bu da çox önəmli la -
yi hədir. Bakıda yeni istirahət zonaları yara dı lır.
Bakı bu gün parklar, bağlar şəhəridir, istirahət zo -
na ları vətəndaşların sərəncamına verilir və bu,
əha li tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.

İnşaat sektorunun canlandırılması isti qa mə tin -
də addımlar atılır.Hazırda Bakı şəhərində bir neçə
yüz yaşayış binasının tikintisi gedir.Bu, müsbət
hal dır. Bu, inşaat materialları sektoruna da müsbət
təsir göstərir, iş yerlərinin açılması üçün şərait ya -
ra dır. Onu da bildirməliyəm ki, ilin əvvəlindən 60
min yeni iş yeri açılmışdır. Onların bir hissəsi
döv lət sektorunda açılmışdır.Biz bunu ona görə
edi rik ki, işsizlik aşağı səviyyədə olsun. Ona görə
ödənişli ictimai iş yerlərinin yaradılması isti qa mə -
tin də önəmli addımlar atılıb və təxminən 40 minə
yaxın ödənişli ictimai iş yeri yaradılıbdır.

Yəni, bu, bizim sosial sahədə gördüyümüz iş -
lər dir. Yəni, buna görə bu iş yerləri açılır ki, və tən -
daş lar işlə təmin olunsunlar. Ancaq hamımız yaxşı

bil məliyik ki, özəl sektor iş yerlərinin yara dıl ma sı -
na öz töhfəsini daha böyük həcmdə verməlidir.
Özəl sektorun nümayəndələri ilə aparılan işlər nə -
ti cə sində biz bu sahədə də artım görürük. İqtisadi
can lanma, əlbəttə ki, iş yerlərinin yaradılmasına da
gətirib çıxarır. Çünki bu, daimi proses ol ma lı dır.

Bizim əhalimiz artır.Müstəqillik dövründə əha -
limiz təxminən 3 milyon nəfər artıb. Bu il biz 10
milyonuncu vətəndaşın dünyaya gəlməsini se vinc -
lə qeyd etmişik. Bu, bizim böyük sər və ti miz dir,
amma digər tərəfdən onu deməyə əsas verir ki, biz
daim iş yerlərinin yaradılması ilə məşğul ol malıyıq.
Sosial infrastrukturun yaradılması ilə məş ğul
olmalıyıq, nəqliyyat sahəsində əlavə təd bir lər
görülməlidir ki, artan əhali, vətəndaşlar öz lə rini
rahat hiss etsinlər, işlə təmin olunsunlar.Bir daha
demək istəyirəm ki, bu, daimi pro ses dir. Çünki
Azərbaycanın uğurlu inkişafı, sənaye sa hə sin də,
iqtisadi sahədə inkişaf əhalinin artımına bi la vasitə
təsir edən amildir və biz buna daim hazır olmalıyıq.

İqtisadi artım üçün yeni mənbələr axtarılmalı-
dır ki, bu, dayanıqlı olsun.Qeyri-neft sektorunun
in kişafı burada əsas rol oynayır.Ancaq onu da bil -
mə li yik ki, bu gün iqtisadi inkişafımız üçün əsas
sek tor neft-qaz sektorudur.Bu sahədə də çox
önəm li addımlar atılıb.Cənub Qaz Dəhlizinin ic -
ra sı ilə bağlı çox əhəmiyyətli işlər görülüb. Ha zır -
da Cənub Qaz Dəhlizinin icrası sona ya xın la şır.
Artıq onun sonuncu seqmentinin icrası başa ça tır.
Bu, tarixi layihədir.Cənub Qaz Dəhlizinin fə aliy -
yətə başlaması nəticəsində Azərbaycan əlavə gəlir
əl də edəcəkdir.Hesab edirəm ki, altı ayda gö rül -
müş işlər təqdirəlayiqdir.

Azərbaycan dayanıqlı inkişaf yolu ilə gedir.
Bir neçə il bundan əvvəl dünyanı sarsıdan və bizə
də təsirsiz ötüşməyən iqtisadi-maliyyə böhranı ar -
tıq arxada qalıb. Biz bu böhrandan şərəflə çıxa
bil mişik.Öz valyuta resurslarımızı qoruya bil mi -
şik və artırmışıq. Qeyd etdiyim kimi, təkcə altı ay
ərzində 4 milyard dollar əlavə valyuta ehtiyatları
top lamışıq.Əlbəttə ki, bu, bizim gələcək işlərimiz
üçün də yaxşı şərait yaradır.Ancaq vergi, gömrük
sis temində aparılan islahatlar, inzibatçılıq sa hə sin -
də görülən işlər və daxilolmaların artımı əlbəttə
ki, büdcəmizin əsas mənbəyi olmalıdır. Biz və sa -
it dən çox qənaətlə istifadə etməliyik.Xüsusilə
döv lət investisiya layihələrinə çox ciddi nəzarət
ol malıdır.Dövlət şirkətlərində korporativ ida rə et -
mə sistemi yaradılmalıdır.Bu məsələ ilə bağlı gös -
tə rişlər verilib.Hesab edirəm ki, biz tezliklə mü -
asir korporativ qaydalarla idarə olunan şirkətləri
gö rəcəyik.Yəni, bu, çox önəmli məsələdir.İqtisadi
sa hədə bundan sonrakı inkişaf üçün əlbəttə ki, biz
xa rici ekspertləri də cəlb etməliyik və edirik. Biz
beynəlxalq maliyyə qurumları ilə fəal işləyirik və
bu iş bundan sonra da davam etdiriləcək. Yəni, iq -
ti sa diyyatın yeni modeli – bu gün tələbat bundan
iba rətdir.2025-ci ilə qədər nəzərdə tutulmuş Stra -
te ji Yol Xəritəsi bu məsələlərə cavab verir.

Azərbaycan innovasiyalar, müasir idarəetmə,
li beral iqtisadiyyat yolu ilə inkişaf etməlidir.Yəni,
bü tün lazımi tədbirlər görülüb.Təsadüfi deyil ki,
bu nu beynəlxalq maliyyə qurumları qeyd edir.
Biz nes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində
apa rılan işlər bunu göstərir ki, bu gün iqtisadi sa -
hə də Azərbaycan dünya miqyasında uğurla in ki -
şaf edən ölkələr sırasındadır.Bununla paralel ola -
raq, biz sosial sahəyə də çox böyük diqqət gös tə -
ri rik. Bu il reallaşan layihələr - milyardlarla dollar
həc mində ölçülən bu layihələr, bu təşəbbüslər bi -
zim niyyətimizi, bizim siyasətimizi göstərir. Gös -
tə rir ki, siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan və -
tən daşı dayanır.Bizim iqtisadi gücümüz sosial sa -
hə yə bilavasitə təsir etməlidir və edir.Biz bundan
son ra da bu yolla gedəcəyik.Əminəm ki, ilin so -
nu na qədər nəzərdə tutulan bütün vəzifələr icra
edi lə cəkdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
yanında sosial-iqtisadi sahə ilə bağlı müşavirə keçirilib

Azərbaycan Respublikası Kons -
ti  tusiyasının 109-cu mad də sinin
23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:

Azərbaycan Respublikasında

əmlak məsələləri sahəsində dövlət
idarə etməsinin təşkilində səmərəli
fəaliyyətinə görə Kərəm Əvəz oğ lu
Həsənov 2-ci dərəcəli “Vətənə
xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilsin.

K.Ə.Həsənovun 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə
görə” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində geniş müşavirə keçirilib

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatında əlçatanlıq bu sahədəki göstəriciləri artırıb

ELANLAR

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
2019-ci ilin yanvar-iyun ayları ərzində görülmüş işlər
və qarşıda duran vəzifələrə dair geniş mü şa vi rə
keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Pre zi den ti cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında aparılan geniş miq -
yas lı islahatlardan danışan Komitə səd ri Kərəm Həs -
ənov qeyd edib ki, sosial-iqtisadi si ya sətinin mərkə zin -
də həmişə vətəndaş rifahının tə minatı prinsipi dayanır.
Ölkə başçısının rəh bər li yi altında davam edən uğurlu
islahatlar sosial sa hə də olduğu kimi, artıq idarəetmənin
müasir döv rün tələblərinə uyğunlaşmasında, dövlət
orqanları tə rəfindən vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin
elek tron müstəvidə həyata keçirilməsində də özü nü
göstərməkdədir.

Ölkə rəhbərinin müəyyən etdiyi iqtisadi stra te -
gi ya ya və tapşırıqlara uyğun olaraq 2019-ci ilin 6
ayın da Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi də əm -
lak idarəçiliyi və vətəndaşlara göstərilən xidmətlər
sahəsində gördüyü işlər və yeni layihələrlə ölkədə
aparılan islahatlara öz töhfəsini verməkdədir.

Bu sahədə ən mühüm hadisələrdən biri 2019-
cu ilin ilk günlərində ölkə başçısı cənab İlham Əli -

ye vin iştirakı ilə komitənin Əmlak
Xidmətləri Mə ka nının açılışının ol ma sı -
dır. Elektron idarəetmə sisteminin tətbiq
edildiyi Məkanda xidmətlər daha dəqiq,
proseduralar daha sürətlə yerinə yetirilir.
Qısa müddət keçməsinə bax mayaraq
Məkana 120 minə yaxın vətəndaş
müraciəti daxil olub.Artıq res publikanın
iki regionunda Gəncə və Xaçmaz şə -
hərlərində yeni Əmlak Xidmətləri
Məkanının ti kin tisinə başlanılıb. 

Cənab prezidentin 29 mart 2019-cu
ildə “Da şın maz əmlakın dövlət reyestri haqqında”
Azər bay can Respublikasının Qanununda etdiyi
də yi şik likliyə əsasən əmlaklara dair çıxarışların
tam ola raq elektron müstəviyə keçib. Bununla da
tək rar qeydiyyat tam olaraq elektronlaşır,
vətəndaş-mə mur ünsiyyətini minimuma enir,
əmlakın qey diy ya tı sadələşir. Artıq ölkədə 50
mindən çox elek tron çıxarış hazırlanıb.

Eyni zamanda, dövlət rəhbərinin imzaladığı
“Bə  zi çoxmənzilli binaların istismarına icazə ve -
ril mə sinin sadələşdirilməsi haqqında” Fərmanı da
və təndaş məmnunluğuna, sadə formada mül kiy yə -
tin qeydiyyata alınması, ölkədə leqal əmlakların
sa yının artması istiqamətində bir yenilik oldu. Fər -
ma nın icrası ilə bağlı “Əmlakını qeydiyyata al və
mül kiyyətinə sahib ol” kampaniyası çərçivəsində
is tismarına icazə verilən binalarda, bilavasitə sa -
kin lərin ünvanlarında qeydiyyat xidmətləri gös tə -
ri lir. Cari ilin 6 ayı ərzində 60-a yaxın MTK-nın
sə nədləri Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri xid -
mə tinə daxil olub. Ümumilikdə həmin mənzillərə

da ir 2 min 500-dən çox elektron çıxarış hazırlanıb.
Bu dövrdə əmlak idarəçiliyi sahəsində atılan

ən böyük islahat xarakterli addımlardan biri də
ölkə başçısının 2019-cu il martın 5-də imzaladığı
“Öz əl ləşdiriləcək dövlət əmlakının (mü əs si sə lə ri -
nin) 2019-cu il 1 mart tarixinə mövcud olan əmlak
və torpaq vergiləri üzrə borclarının tənzimlənməsi
haq qında” qanundur. Bu qanun nəticəsində 140-
dan çox özəlləşdiriləcək dövlət əmlakının (mü əs -
si sələrinin) 2019-cu il 1 mart tarixinə mövcud olan
əm lak və torpaq vergiləri üzrə borcları silinəcək.
Bu da təqribi hesablamalara görə 12 milyon ma -
nat dan artıq vəsait edir.

Daşınmaz əmlaklar haqqında vahid və etibarlı
informasiya bazası olan Milli Məkan Məlumatları
İnformasiya Sisteminin  yaradılması istiqamətində
işlər davam etdirilir. Sistemin formalaşdırılması
və inteqrasiyası ilə bağlı texniki şərtləri ha zır la ya -
caq beynəlxalq nüfuzlu xarici məsləhətçi şirkət se -
çi lib. Bu sahədə bir sıra qaydalar hazırlanaraq
aidiy yəti qurumlarla razılaşdırmalar aparılır.

Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və on dan
istifadə vəziyyəti haqqında illik xüsusi he sa bat
elektron xidmətlər portalı vasitəsi ilə onlayn re jim də
qəbul edilməkdədir. “Daşınmaz dövlət əm  lakının
qeydiyyat vərəqəsinin elektron qəbulu” ad lı xidmət
vasitəsilə müəssisələrin hesabatları Ko mitə tərəfindən
elektron formada qəbul olunur, əra zi idarələrinə
göndərilir və yekun hesabat re gistr bazasına
yerləşdirilir. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin
tam ola raq elektronlaşması istiqamətində işlər daha
da ge niş ləndirilir. Cari ilin ilk 6 ayında dövlət
əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı Bakı şəhəri və

res pub li ka nın digər şəhər və rayonları üzrə
ümumilikdə 83 hər rac keçirilib. Dövlət əmlakının
özəlləşmə pro se sinin sürətləndirilməsinə və
şəffaflığın təmin edil məsinə xidmət edən
“Özəlləşdirmə portalı”-na 6 ay  ərzində 400 minə
yaxın baxış olub. Ümu mi lik də fəaliyyətə başladığı
dövrdən portala baxış sa yı 2,4 milyonu ötmüşdür.

Xarici və yerli investorlarınözəlləşdirmə pro se si
barədə məlumatlandırılması, eləcə də onların pro -
sesdə daha fəal iştirakının təmin olunması məq sədilə
görüşlər keçirilir, onlara özəlləşdirmə port felinə daxil
olan müəssisələr haqqında in for ma siya verilir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mü va -
fiq Fərmanı iləTorpaqların Elektron Kadastr Uço -
tu Sisteminin yaradılması işi uğurla icra olunur. 

Yeni yaradılmış Ünvan Reyestri İnformasiya
Sis teminin 1-ci mərhələsi respublikanın şəhər və
ra yon mərkəzlərini özündə əks etdirməklə artıq
ba şa çatdırılıb. Hazırda ÜRİS-nin 2-ci mərhələsi
olan kənd yaşayış məntəqələrinə ünvanların ve ril -
məsi və sistemə işlənməsi işləri görülür.  Ölkədə
bey nəlxalq qaydalara uyğun qurulmuş ünvan
sahəsində də yenilik olan “Ünvan portalı” cari ildə
də vətəndaşların xidmətindədir.

Torpaq idarəçiliyində effektiv dövlət nə za rə ti -
nin həyata keçirilməsi üçün Peyk Nəzarət Sistemi
qu rulur. Bu sistem vasitəsi ilə əldə ediləcək peyk
mə lumatları torpaqların təyinatından kənar və ya
qey ri-səmərəli istifadə hallarını vaxtında aşkar
edib, müvafiq tədbirlər görməyə imkan ve rə cək dir.

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatının sa də ləş di ril -
mə si, xidmətlərdə sosial və innovativ amillərin
güc ləndirilməsi, rahatlıq və vətəndaş məm nun lu -

ğu nun y üksəldilməsi istiqamətində tədbirlər da -
vam etdirilir. Çıxarışların 1 iş günü müddətində
ve rilməsi vətəndaşların əmlaklarını qeydiyyata
al maq marağını artırır. 2019-ci ilin 6 ayında ölkə
üz rə112 minə yaxın daşınmaz əmlak obyekti üzə -
rində mülkiyyət hüquqları qeydiyyata alınıb. 

Cari il ərzində də vətəndaş müraciətlərinə həs -
sas lıqla yanaşılıb. 193 saylı Vahid Çağrı Mər kə zi -
nin funksionallığı artırılıb, qeydiyyat və kadastrla
bağlı müraciətlərin qəbulu xətləri yaradılıb. Mü -
asir kadr potensialına əsaslanan çevik ida rə et mə -
nin qurulması istiqamətində də bir sıra tədbirlər
təş kil edilib, regionlarda görüşlər keçirilib, kö nül -
lü lərlə birgə iş prinsipi formalaşdırılıb.

Müşavirənin sonunda komitə sədri Kərəm Hə -
sə nov qarşıdakı fəaliyyətlə bağlı tapşırıqlarını
səs lən di rib. Qeyd edib ki, şəffaflığın artırılması,
və tən daş məmnunluğunun təmin edilməsi is ti qa -
mə tin də operativ fəaliyyət göstərilməlidir.
Komitə səd ri Milli Məkan Məlumatlarının for ma -
laş dı rıl ma sı ilə bağlı görülən işlərin sürətlənməsi
tap şı rı ğı nı verib. Vurğulayıb ki, müxtəlif profilli
yerli və xa rici investorlarınözəlləşdirmə prosesinə
cəlb edil məsi məqsədilə özəlləşdirmədə yeni ya -
naş ma la rın tətbiqi genişləndirilməlidir. Həmçinin
bil di rib ki, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı tam
elektronlaşdırılmalı, prosedurlar daha da sa də ləş -
di ril mə li dir. Eyni zamanda, torpaqların idarə
edilməsində Peyk Nəzarət Sistemindən istifadə
edilməsi təmin edil məli, torpaqların elektron
uçotunun ye kun laş dı ğı rayonlar üzrə torpaq
idarəçiliyi təhlil olunmalı və yeni yanaşmalara
dair təkliflər hazırlanmalıdır. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
da şın maz əmlakın qeydiyyatı prosedurunun sa də -
ləş mə si, bu sahədə əlçatanlığın artırılması, elek -
tron xidmətlərin genişləndirilməsi, həyata ke çi ri -
lən sosial və innovativ layihələr cari ildə də əm -
lak la rın qeydiyyatının artmasına səbəb olub. Belə
ki, elektron çıxarışın tətbiqi, çıxarışın 1 iş günü
müd dətinə almaq imkanının olması, “Əmlakını
qey diy yata al və mülkiyyətinə sahib ol” kimi kam -
pa ni ya ların keçirilməsi, SMS xidmətlərinin fə aliy -
yət göstərməsi, bu sahədə maarifləndirmə işlərinin
apa rıl ması nəticənin müsbət olmasına təsir gös tə -
rib.  Bunu statistik göstəricilər də təsdiqləyir. 

Belə ki, statistik məlumatlara əsasən 2019-cu
ilin yanvar-iyun ayları ərzində daşınmaz əmlak

üzə rində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qey diy ya -
tı 112 minə yaxın olub. Bu isə ötən ilin eyni dövrü
ilə müqayisədə 6.1% artım deməkdir. Mülkiyyət
hü quqlarının qeydiyyatı aparılan əmlaklardan 21
mi nə yaxını fərdi yaşayış və bağ evi, 29 min 200-ə
yaxını mənzil, 57 minə yaxını  torpaq sahəsi, 2
min 200-ə yaxını qeyri-yaşayış binası, 2 min 500-
dən çoxuqeyri-yaşayış sahəsi, 500-ə yaxını əmlak
kom pleksi, 41-i çoxmərtəbəli yaşayış binası, 21-ni
isə çoxillik əkmələr təşkil etmişdir.

İlkin qeydiyyatın 35.55%-i Bakı şəhərinin, qa -
la nı isə regionların payına düşür.  Qeyd edil mə li -
dir ki, ilkin qeydiyyat ötən ilin eyni dövri ilə  mü -
qa yi sədə 3.2% faiz artmışdır. 

Bundan başqa 2019-cu ilin 6 ayı ərzində ölkə

üzrə 9141 mənzil özəlləşdirilmişdir. Ötən ilin eyni
döv rü ilə müqayisədə özəlləşdirilmiş mənzillərin
sayı 30.4%-ə yaxın artmışdır. Ümumilikdə isə
özəl ləşdirməbaşlayandan bu günədək ölkə üzrə
570 mindən çox mənzil özəlləşdirilmişdir.

Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, hazırda 50
min dən artıq elektron çıxarış hazırlanıb.  ”Əm la kı -
nı qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol” kam pa -
ni ya sı çərçivəsində ölkə üzrə istismarına icazə ve -
ri lən 88 binanın ünvanlarında bilavasitə qeydiyyat
xid mətləri göstərilib. Həmin binalarda yerləşən 5
mi nə yaxın mənzilin çıxarışı hazırlanıb. Həmçinin
9 minə yaxın sənəd qəbul edilib. Qəbul edilən sə -
nəd lər hazırda icra mərhələsindədir.

Qeyd edilməliidr ki, İlkin qeydiyyatın artması

bu sahədə yaradılan rahat şəraitin, operativliyin nə -
ticəsidir. Eyni zamanda əldə olunan yüksək gös tə -
ri ci vətəndaşların daşınmaz əmlak bazarında le qal
əmlaklara üstünlük verməsinin bariz nü mu nə si dir. 

Bundan başqa təkrar qeydiyyatda da əldə olu -
nan yüksək göstərici ölkədə iqtisadi və hüquqi
əmə liyyatların artması deməkdir. Belə ki bu, alqı-
sat qı, ipoteka kimi əməliyyatların artmasından xə -
bər verir. Təkrar qeydiyyatın artması daşınmaz
əm lak bazarının canlanmasına, inkişafına imkan
verir. 

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı fə aliy -
yət göstərən mobil ofislər vasitəsilə isə yanvar-
iyun ayları ərzində vətəndaşlardan 40 minə yaxın
müraciət qəbul olunub. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi üzrə növbəti
hərraclardan biri 27 avqust tarixində keçiriləcək.
Elan edilən bu hərraca ümumilikdə 61 dövlət əm -
la kı çıxarılıb. Bunlardan 29-u kiçik dövlət mü əs si -
sə si, 19-u səhmdar cəmiyyəti, 8-i nəqliyyat va si tə -
si, 5-i isə qeyri-yaşayış sahəsidir. Kiçik dövlət mü -
əs si sə və obyektlərinin ümumi faydalı sahəsi 14.8
kv.m ilə 9.2 min kv.marasındadır. Dövlət əm lak la -
rı arasında yardımçı təsərrüfat, tikiş fabrikinin fli -
alı, ticarət, xidmət obyektləri və digər müəssisələr
var. Paytaxtın Qaradağ rayonu, Lökbatan qə sə -

bəsi, N .Nərimanov küçəsindəki xidmət obyektinin
ümu mi faydalı sahəsi 621.6 kv.m-dir. Dövlət əm -
la kı 668.3 kv.m-lik  torpaq sahəsi ilə birgə özəl ləş -
mə yə çıxarılıb.

Özəlləşdiriləcək qeyri-yaşayış sahələri pay -
taxt la bərabər, Gəncə, Beyləqan və Abşeronda
yer ləşir. Obyektlərin qiymət müxtəlifliyi hər kəs
üçün seçim fürsətləri yaradır. Ümumi faydalı sa -
hə si 47 kv.m olan qeyri-yaşayış sahəsi Gəncə şə -
hə ri, Nizami rayonu, Heydər Əliyev prospektində
yerləşir. Bu növ dövlət əmlakları xidmət və ofis
obyekti kimi istifadəyə uyğundur.

Salyan, Lerik, Şəmkir, Bərdə kimi şəhər və ra -
yon larda yerləşən səhmdar cəmiyyətlərinin 30%-
45% intervalında olan, dövlətə məxsus səhm pa -
ket ləri hərraca çıxarılıb. Belə iri müəssisələr ara -
sın da “Sabirabad İnşaat Sənaye”, “Oğuz kənd kim -
ya”, “Kürdəmir Quşçuluq” və digər səhmdar cə -
miy yətləri var.

Budəfəki hərracda avtomobil almaq istəyənlər
se çimlərini buraxılış tarixi 2005-2009-cu illər olan
nəq liyyat vasitələri üzrə edə bilər. Qeyd edək ki,
bu avtomobillər Hyundai, BMW, Fiat və digər
mar kalara aiddir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin təşkil
et diyi hərraclarda tətbiq olunan elektron imkanlar
şəf faf və rahat mühiti təmin edir. Belə ki, seçim,
si fariş və iştirak prosedurlarınınsadələşdirilməsi
hər raclara olan vətəndaş marağını artırır. Bütün
növ dövlət əmlakları üzrə hərracda iştirak etmək
is təyən vətəndaşlar komitənin rəsmi saytı
(emdk.gov.az) və Özəlləşdirmə portalına
(privatization.az) daxil ola bilər. Bu  mənbələrdə
hər bir əmlak haqqında ətraflı məlumat əldə et -
mək lə yanaşı, elektron sifariş vermək də müm -
kün dür. Bundan başqa, sifarişçilər və ziyarətçilər

hər racın keçirildiyi məkana getmədən onlayn for -
mada məsafəsiz özəlləşdirmədə iştirak edə bilər.

Qeyd: Siyahıda adı göstərilən səhmdar cəmiyyətin
özəlləşdirmə komissiyası əmək kollektivinə güzəştli satışın baş-
landığını elan edir.

Aşağıdakı şəxslər səhmləri güzəştlə almaq hüququna
malikdirlər:

- əsas iş yeri həmin müəssisə sayılan işçilər;
- Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq,

həmin müəssisələrdə əvvəlki iş yerinə qayıtmaq hüququ olan
şəxslər;

- özəlləşdirilən müəssisədə 7 (yeddi) ildən çox çalışmış və
həmin müəssisədən təqaüdə çıxmış şəxslər;

- 1 yanvar 1995-ci il tarixindən sonra işçilərin say tərkibinin
ixtisarı nəticəsində işdən azad olunmuş və işsiz statusu almış
şəxslər.

Güzəştli satışa sifarişlər müəssisədə fəaliyyət göstərən
özəlləşdirmə komissiyası tərəfindən 03 – 27 sentyabr 2019-cu il
tarixinə kimi qəbul edilir.

Sifarişlərin verilməsi və güzəştli satışın keçirilməsi
haqqında məlumatları səhmdar cəmiyyətin yerləşdiyi ünvandan
almaq olar.

Güzəştli satışın yekunlarını təsdiq etmək üçün 27 sentyabr

2019-cu il tarixdə müəssisədə iştirakçıların ümumi yığıncağı
keçiriləcək. Güzəştli satışın yekun sənədləri Hərracların Təşkili
üzrə Auksion Mərkəzinə təqdim edilməlidir.

Hər hansı səbəbdən müəyyən edilmiş müddətdə güzəştli
satış baş tutmadıqda, həmin səhmlər qanunvericiliyə uyğun
olaraq istifadə olunur.

Güzəştli satışda yeganə ödəniş vasitəsi Azərbaycan manatıdır.

Elektron hərraca qoşulmaqla özəlləşmədə məsafəsiz iştirak: 61 dövlət əmlakı hərraca çıxarıldı

Açıq səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin əmək kollektivinə güzəştli satışının keçirilməsi haqqında elan
№ Səhmdar cəmiyyətinin adı Özəlləşdirməyə qədər müəssisənin tabeçiliyi və adı Hüquqi ünvanı Nizamnamə kapi ta lının

həcmi (manat) 
Buraxılmış səhmlərin

ümumi sayı (ədəd)
Güzəştli satışa çıxarılmış

səhmlərin sayı (ədəd)
Bir səhmin nominal

qiyməti (manat)

1 Bakı Neftqazmədən
Avadanlıqları Zavodu

“Azneftkimyamaş” ASC-nin tabeliyində olan “Bakı Neft qaz mə dən
Avadanlıqları Zavodu” törəmə açıq səhmdar cəmiyyəti

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Bül-bülə
qəsəbəsi, İlqar Məmmədov küçəsi, 37F 3 000 000 1 500 000 225 000 2,00

K.Ə.Həsənovun 
2-ci dərəcəli 

“Vətənə xidmətə
görə” ordeni ilə təltif
edilməsi haqqında

Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin

Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Kons -

 ti  tusiyasının 109-cu mad də sinin
23-cü bəndini rəhbər tutaraq qə ra -
ra alıram:

Azərbaycan Respublikasında əm -
lak məsələləri sahəsində dövlət idarə
etməsinin təşkilində səmərəli fə aliy -
yətinə görə Kərəm Əvəz oğ lu Hə -
sənov 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə
görə” ordeni ilə təltif edilsin.
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03 sentyabr 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)

1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Yevlax Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21043 2006 3500 350

2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Zərdab Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21043 2006 2500 250

3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Tovuz Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21043 2006 3000 300

4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Lerik Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21041 2008 3500 350

5. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Saatlı Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21043 2006 2300 230

6. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Oğuz Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21043 2006 3500 350

7. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Zaqatala Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21043 2006 3500 350

8. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Balakən Rayon Statistika İdarəsi QAZ-31105-100 2006 3500 350

9. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Qusar Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21043 2006 3500 350

10. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Kürdəmir Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21043 2006 3000 300

11. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Astara Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21043 2006 3300 330

12. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Mingəçevir Şəhər Statistika İdarəsi VAZ-21041 2008 4000 400

13. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Ağdam Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21041 2008 3800 380

14. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Xaçmaz Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21043 2006 3500 350

15. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin İmişli Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21043 2007 3700 370

16. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Tərtər Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21041 2008 3800 380

17. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Xocalı Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21043 2006 3000 300

18. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Şəki Şəhər Statistika İdarəsi QAZ-31105-100 2006 3500 350

19. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Ağsu Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21041 2008 4200 420

20. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Şəmkir Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21043 2007 3500 350

21. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Salyan Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21043 2006 3400 340

22. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Biləsuvar Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21043 2007 3400 340

23. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Yardımlı Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21043 2007 3500 350

24. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Ağcabədi Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21041 2008 3800 380

25. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Qubadlı Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21041 2008 4000 400

26. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Şirvan Şəhər Statistika İdarəsi VAZ-21041 2008 4200 420

27. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Beyləqan Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21043 2006 2500 250

28. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin İsmayıllı Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21043 2006 2200 220

29. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Göyçay Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21043 2006 3500 350

30. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Samux Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21043 2007 2800 280

31. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Qəbələ Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21041 2008 4000 400

32. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Goranboy Rayon Statistika İdarəsi VAZ-21043 2007 4000 400

33. Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinin Kəlbəcər Rayonu Dövlət Sığorta Filalı Hyundai Tucson (qəzalı) 2008 5000 500

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)

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

səhmləri satışa çıxarılan müəssisələr barədə zəruri mə lu mat larla
komitənin privatization.az portalında və  emissiya pros pekt ləri
(özəlləşdirmə planları)  ilə  Hərracların Təşkili üzrə Auk sion
Mərkəzində  tanış ola bilərlər.

Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna
olmaqla) Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək mü əs si -
sələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul hər rac la rında
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  sentyabr  ayının  03-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. 

2019-cu il  sentyabr ayının  3- də  keçiriləcək  pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

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

Nizamnamə
kapitalının

həcmi (manat)

Buraxılmış
səhm lərin ümu -
mi sayı (ədəd)

Bir səhmin
no minal qiy -
mə ti (manat)

Satışa çıxarılmış səhmlər            
Satışa çı xa rı lan

səhmlərin no mi nal
dəyəri  (manat)

Satışa çıxarılan səhm -
lərin ilkin hər rac

(satış) qiy məti (manat)

İlkin satış qiy mə tinin 10%-i
həc mində hesablanmış behin

məbləği (manat)sayı (ədəd) buraxılmış səhm lərin
ümumi sayında %-lə

1 Ağdaş Quşçuluq №463 23.03.1998 Ağdaş rayonu, Qaradağlı kəndi 677482.20 338741 2.00 101662 30.01 203324.00 101662.00 10166.20

2 Bərdə Tikinti Quraşdırma №14  30.01.2007 Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi 184782.00 92391 2.00 41442 44.86 82884.00 41442.00 4144.20

3 Bərəkət №180 30.04.1997 Naftalan şəhəri, Ş.Qurbanov küçəsi 93970.40 46985 2.00 14100 30.01 28200.00 14100.00 1410.00

4 Beyləqan Sənaye Kombinatı №58 15.03.2007 Beyləqan rayonu, 1-ci Şahsevən kəndi 14234.00 7117 2.00 3068 43.11 6136.00 3068.00 306.80

5 Biləsuvar Broyler №388 02.03.1998 Biləsuvar rayonu, Nəsimi kəndi 297458.00 148729 2.00 44733 30.08 89466.00 44733.00 4473.30

6 Cəlilabad Məişət №651 28.08.1997 Cəlilabad şəhəri, Ərdəbil küçəsi, 11-ci məhəllə 410807.80 205404 2.00 61631 30.00 123262.00 61631.00 6163.10

7 Goranboy Aqrotexservis №1084  01.12.1997 Goranboy rayonu,Qızılhacılı kəndi 453877.60 226938 2.00 68121 30.02 136242.00 68121.00 6812.10

8 İmişli Yağ Pendir №660   29.08.1997 İmişli rayonu, Rəsullu kəndi 238217.60 119109 2.00 35773 30.03 71546.00 35773.00 3577.30

9 İsmayıllı Sənaye İstehsal №76  30.03.2007 İsmayıllı şəhəri, Ə.Ələkbərzadə küçəsi, 6 138698.00 69349 2.00 31084 44.82 62168.00 31084.00 3108.40

10 İsmayıllı Təmir Tikinti №125  27.04.2012 İsmayıllı şəhəri, Ə.Ələkbərzadə küçəsi, 40 31952.00 31952 1.00 14354 44.92 14354.00 7177.00 717.70

11 Masazır Quşçuluq №134    23.01.1998 Abşeron rayonu, Masazır kəndi 513726.40 256863 2.00 77117 30.02 154234.00 77117.00 7711.70

12 Qax Taxıl №121   10.04.1997 Qax şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 30 1001294.80 1001296 1.00 301241 30.09 301241.00 150620.50 15062.05

13 Saatlı Broyler №462 23.03.1998 Saatlı rayonu, Varxan kəndi 463832.20 231917 2.00 69602 30.01 139204.00 69602.00 6960.20

14 Sabirabad Təmir-tikinti №117  04.05.2007 Sabirabad rayonu, Kürkəndi kəndi 20734.00 10367 2.00 4646 44.82 9292.00 4646.00 464.60

15 Salyan Aqrotexservis № 834  13.10.97 Salyan şəhəri,Plastmass massivi 641198.00 320599 2.00 96191 30.00 192382.00 96191.00 9619.10

16 Salyan broyler №376  26.12.2000 Salyan rayonu, Xələc kəndi 1120118.00 560059 2.00 168225 30.04 336450.00 168225.00 16822.50

17 Şəmkir №301  16.06.1997 Bakı şəhəri, Səbail rayonu, E.Əzizov küçəsi, 18 150418.20 75209 2.00 22836 30.36 45672.00 22836.00 2283.60

18 Yevlax Kəndnəqliyyat № 833   13.10.1997 Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi, 37 225900.60 112950 2.00 33906 30.02 67812.00 33906.00 3390.60

19 Yevlax Təkrar Xammal №648 20.04.1998 Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi,11 172990.60 86495 2.00 25987 30.04 51974.00 25987.00 2598.70

20 Yevlax tikinti servis №28  29.01.2010 Yevlax şəhəri, Nizami prospekti, dalan 2, bina 2 9012.00 225300 0.04 67853 30.12 2714.12 1357.06 135.71

21 Yevlax Yük Avtonəqliyyat №649  20.04.1998 Yevlax şəhəri, Pişəvəri küçəsi, 8 316887.20 158443 2.00 47543 30.01 95086.00 47543.00 4754.30

22 Zərdab Aqrotexservis №1185 15.12.1997 Zərdab şəhəri, RTS küçəsi,1 962055.60 481027 2.00 144316 30.00 288632.00 144316.00 14431.60
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları sentyabr ayının 05-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir. 

(Ərizələr 05 avqust 2019-cu il - 04 sentyabr 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

Sıra
№ si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra hakimiyyəti,
bələdiyyə)

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

Müsabiqə və ya hərraca
çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı

ilə bağlanacaq müqavilənin
layihəsi ilə tanış olma tarixi,

vaxtı və ünvanı

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

lir

Satışda-nor mativ
qiymət, icarədə
icarə haqqının

aşağı həddi
(manatla)

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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə veri-

lir

Uqodiya (təsərrüfat yeri)
növü, keyfiyyət qrupu,

şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq
edən sənədin

nömrəsi

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

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
05 sentyabr 2019-cu il tari xi -
nədək Sumqayıt ərazi şöbəsi

110 kv.m
Satılır 237.60 660.00 Sahibkarlıq IV zona 309012003053

2 Abşeron rayonu Fatmayı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xır da lan

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

xinədək Abşeron ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 1080.00 5412.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014965

3 Abşeron rayonu Məmmədli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xır da lan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
05 sentyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Abşeron ərazi şöbəsi

600 kv.m
Satılır 540.00 2910.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014929

4 Şirvan şəhəri Şirvan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
50 kv.m

İcarə 4.00 8,00  1,00 Sahibkarlıq I zona 911012000983

5 Zərdab rayonu Zərdab
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

28 Tel: (020) 213 01 13
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 10,0 ha İcarə 78.00 620.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 905012000543

6 Zərdab rayonu Zərdab
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

28 Tel: (020) 213 01 13
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 5,0 ha İcarə 39.00 305.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 905012000557

7 Zərdab rayonu Bıçaqçı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

28 Tel: (020) 213 01 13
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 4,0 ha İcarə 31.20 100.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 905012000540

8 Zərdab rayonu Şəftəhal
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

28 Tel: (020) 213 01 13
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 161.84 840.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 905012000558

9 Kürdəmir rayonu Atakişili
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

28 Tel: (020) 213 01 13
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi
128 kv.m

Satılır 17.92 2048.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 906012000765

10 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 288.00 4800.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001509

11 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 288.00 4800.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001509

12 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 288.00 4800.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001509

13 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 288.00 4800.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001509

14 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 288.00 4800.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001509

15 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 288.00 4800.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001509

16 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 240.00 4000.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001509

17 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 144.00 2400.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001509

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

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001509

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

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 384.00 6400.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001509

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

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 384.00 6400.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001509

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

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 288.00 4800.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001510

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

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
450 kv.m

Satılır 216.00 3600.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001510

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

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001510

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

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 384.00 6400.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001510

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

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001563

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

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001563

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

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001563

28 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 240.00 4000.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001563

29 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 240.00 4000.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001563

30 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 288.00 4800.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001563

31 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 144.00 2400.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001563

32 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 144.00 2400.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001562

33 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 144.00 2400.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001562

34 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 240.00 4000.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001562

35 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 240.00 4000.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001562

36 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 240.00 4000.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001562

37 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 288.00 4800.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001562

38 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 288.00 4800.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001562

39 Qazax rayonu Ağköynək-
Qarapapaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 105.72 1200.00 Fərdi yaşayış evi I qrup bonitet balı 100
əkin 501012001602

40 Şəmkir rayonu Şəmkir
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
60 kv.m
Satılır 24.00 1416.00 Sahibkarlıq III zona 504012004177

41 Şəmkir rayonu Şəmkir
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
60 kv.m
Satılır 24.00 1416.00 Sahibkarlıq III zona 504012004176

42 Şəmkir rayonu Şəmkir
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
4323 kv.m

Satılır 1729.20 30261.00 Sahibkarlıq III zona 504012002969

43 Şəmkir rayonu Şəmkir
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
2657 kv.m

Satılır 1062.80 18599.00 Sahibkarlıq III zona 504012002966

44 Şəmkir rayonu Şəmkir
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
3806 kv.m

Satılır 1234.40 26642.00 Sahibkarlıq III zona 504012002965

45 Şəmkir rayonu Şəmkir
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
150 kv.m

Satılır 60.00 3540.00 Sahibkarlıq III zona 504012004175

46 Şəmkir rayonu Şəmkir
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
271 kv.m

Satılır 130.08 6395.00 Sahibkarlıq II zona 504012003706

47 Şəmkir rayonu Kür
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
96 kv.m
Satılır 6.34 945.00 Sahibkarlıq V qrup bonitet balı 19

şərti yararsız 504012004171

48 Şəmkir rayonu Çənlibel
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 92.42 850.00 Fərdi yaşayış evi I qrup bonitet balı 100
əkin 504012004160

49 Şəmkir rayonu Çənlibel
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 92.42 850.00 Fərdi yaşayış evi I qrup bonitet balı 100
əkin 504012004161

50 Şəmkir rayonu Çənlibel
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 92.42 850.00 Fərdi yaşayış evi I qrup bonitet balı 100
əkin 504012004162

51 Şəmkir rayonu Çənlibel
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 92.42 850.00 Fərdi yaşayış evi I qrup bonitet balı 100
əkin 504012004163

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

9A Tel: (024) 244 26 10
05 sentyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 1,3 ha İcarə 14.04 67.60 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 403012001709

53 İsmayıllı rayonu
Qubaxəlilli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
05 sentyabr 2019-cu il tari -
xinədək Qəbələ ərazi şöbəsi 1,0 ha İcarə 7.92 30.00 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı I qrup əkin 407012001321
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“D.YUSİFOV ADINA QƏBƏLƏ QIZIL BALIQARTIRMA ZAVODU” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN SƏHMLƏRİNİN SATIŞI ÜZRƏ
İNVESTİSİYA MÜSABİQƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN ELANI

ELANLAR
“Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi və

idarə edilməsinin səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı bəzi
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19
iyul 2016-cı il tarixli 1003 nömrəli Fərmanının 4.2-ci bəndinin
icrasını təmin etmək məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikasında
dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”na və
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 iyul 2001-ci il tarixli
533 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İnvestisiya
müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq
Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
“D.Yusifov adına Qəbələ Qızıl Balıqartırma Zavodu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan sonra “səhmdar cəmiyyəti”)
səhmlərinin 100 (bir yüz) %-nin satışı üzrə investisiya
müsabiqəsi elan edir. 

Müsabiqədə Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki
şəxsləri ilə yanaşı, xarici investorlar da iştirak edəbilərlər.

Müsabiqəyə yekun vurularkən müəyyən edilmiş şərtlər
nəzərə alınmaqla maksimum həcmdə investisiya təklif etmiş və
onun səmərəli qoyuluşu üzrə öhdəlik götürmüş iddiaçıya
üstünlük veriləcəkdir.

1. Səhmdar cəmiyyəti haqqında məlumat
(01 iyul 2019-cu il tarixinə)

2. İddiaçılar qarşısında qoyulan şərt və tələblər

2.1. Müəssisənin fəaliyyətinin bərpası və genişləndirilməsi
üzrə aşağıdakı məsələlərin həllini özündə əks etdirən və
investisiya qoyuluşunun istiqamətləri, məbləği və müddətləri
göstərilməklə ümumi həcmi 1 000 000 (bir milyon) manatdan az
olmayan İnvestisiya Proqramının təqdim edilməsi:

2.1.1. mövcud tikili və qurğuların təmiri və ya yeni tikililərin
inşasına dair təkliflər;

2.1.2. balıqların yetişdirilməsi və onların artım tempinin
yüksəldilməsi sahəsində müasir texnoloji həllərin tətbiqinə dair
təkliflər;

2.1.3. istehsal olunan məhsulların çeşidi və/və ya növünün
artırılmasına dair təkliflər;

2.1.4. infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılmasına dair
təkliflər;

2.1.5. yeni iş yerlərinin yaradılmasına dair təkliflər(30-dan az
olmayaraq);

2.1.6. səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin alqı-satqı
müqaviləsi imzalandığı tarixdən 60 (altmış) təqvim günü
müddətində təklif olunmuş investisiya həcminin ümumi
məbləğinin müəyyən hissəsinin (5 (beş) %-ə qədərinin) pul
vəsaiti şəklində səhmdar cəmiyyətinin hesablaşma hesabına
köçürüləcək məbləğinə və ondan istifadəyə dair təklif.

2.2. Dövlətbüdcəsinə ödəniləcək pul vəsaitinə dair təklifin
verilməsi 1 200 000 (bir milyon iki yüz min) manatdan və ya
ödəniş gününə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının
rəsmi valyuta məzənnəsinə uyğun olaraq ABŞ dolları ilə
ekvivalentindən az olmamaq şərti ilə).

3. İddiaçılar tərəfindən təqdim olunmalı sənədlər

3.1. Müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə (açıq zərfdə təqdim
edilir).

3.2. İddiaçının ciddiliyini təsdiq edən, qalib gələcəyi təqdirdə
onun tərəfindən müsabiqənin şərt və tələblərinin icra
olunacağına təminat verən 400 000 (dörd yüz min) manat
məbləğində vəsaitin beh olaraq Azərbaycan Respublikası Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankındakı AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944
nömrəli (kod: 501004; müxbir hesab: AZ74 NABZ 0145 1700
0000 0000 1944; VÖEN: 9900071001; SWIFT bik: NAB-
ZAZ2C) depozit manat hesabına köçürülməsini təsdiq edən
qəbz və ya həmin məbləğdə zəmanət məktubu (bank
qarantiyasının forması satıcı tərəfindən müəyyən edilir). Qalib
gəlmiş iddiaçının ödədiyi məbləğ 2.2-ci bənddə göstərilən şərtin
yerinə yetirilməsi zamanı nəzərə alınacaq, qalib gəlməyən
iddiaçıların ödədiyi məbləğlər isə geri qaytarılacaqdır.

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

- nizamnamənin notarial qaydada təsdiqlənmiş surəti;
- iddiaçının hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməsini təsdiq

edən sənədlərin notarial qaydada təsdiqlənmiş surəti;
- təsis müqaviləsinin (olduqda) notarial qaydada

təsdiqlənmiş surəti;
- müəssisənin fəaliyyətini əksetdirən məlumat toplusu;
- Azərbaycan Respublikasının ərazisində mövcud fəaliyyəti

haqqında məlumat (xarici hüquqi şəxslər üçün);
- təqdim edilən sənədlərin siyahısı.
İddiaçı fiziki şəxs olduqda açıq zərfdə aşağıdakı sənədlər

təqdim edilir:
- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin müvafiq qaydada təsdiq

edilmiş surəti;
- iddiaçı haqqında məlumat;
- sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında məlumat;
- Azərbaycan Respublikasının ərazisində mövcud fəaliyyəti

haqqında məlumat (xaricifiziki şəxslər üçün);
- təqdimedilən sənədlərin siyahısı.
Aşağıdakı sənədlər iddiaçılar (hüquqi və fiziki şəxslər)

tərəfindən ikinci ayrıca möhürlənmiş zərfdə təqdim edilir:
- İnvestisiya Proqramı;
- dövlət büdcəsinə ödəniləcək pul vəsaitinə dair təklif.

Xarici dildə hazırlanmış sənədlər həmin sənədlərin
Azərbaycan dilinə çevrilmiş və iddiaçı tərəfindən təsdiq edilmiş
mətnləri ilə birgə təqdim edilməlidirlər. Mətnlər arasında
uyğunsuzluq aşkar edildikdə üstünlük Azərbaycan dilində tərtib
edilmiş mətnə veriləcəkdir.

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 30 (otuz) gün müddətində səhmdar
cəmiyyətinin səhmlərinin alqı-satqı müqaviləsinin
imzalanmasını;

4.1.2. Səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin alqı-satqı
müqaviləsi imzalandığı tarixdən:

- 60 (altmış) təqvim günü müddətində əmək haqqı və ona
bərabər tutulan borclar üzrə ödənişlərin həyata keçirilməsini;

- müqavilədə razılaşdırılacaq müddətdə səhmdar
cəmiyyətinin DSMF-yə olan borclarının ödənilməsini;

- 60 (altmış) təqvim günü müddətində təklif etdiyi pul
vəsaitinin dövlət büdcəsinə köçürülməsini;

- 60 (altmış) təqvim günü müddətində təklif etdiyi investisiya
həcminin ümumi məbləğinin İnvestisiya Proqramı ilə müəyyən
edilmiş 5 (beş) %-ə qədər olan hissəsinin pul vəsaiti şəklində
səhmdar cəmiyyətinin hesablaşma hesabına köçürülməsini;

-  30 (otuz) təqvim günü müddətində bu layihənin icrası ilə
əlaqədar cəlb olunmuş məsləhətçi şirkətinə 5 900 (beş min
doqquz yüz) manat məbləğində vəsaitin ödənilməsini;

- öhdəlik götürəcəyi sayda,lakin 30-dan az olmayaraq, yeni iş
yerinin yaradılmasını;

- müqavilə ilə müəyyən edilmiş digər şərt və öhdəliklərin
yerinə yetirilməsini, habelə investisiya qoyuluşunun İnvestisiya
Proqramında göstərilmiş istiqamət, məbləğ və mərhələlərə
uyğun həcmdə həyata keçirilməsini.

4.2. İddiaçılar səhmdar cəmiyyətinin Özəlləşdirmə planı
(Emissiya prospekti) ilə tanış olmaq və investisiya müsabiqəsi
haqqında əlavə məlumat əldə etmək üçün 03sentyabr2019-cu il
tarixinədək iş günləri saat 1000-dan 1730-dək aşağıdakı ünvana
müraciət edə bilərlər: Bakı şəhəri, Y.Səfərov küçəsi, 50, Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi, otaq 810, tel.: 490 24 08 (əlavə 191
və 208).

4.3. İddiaçıların ərizə və təkliflərinin qəbulu 03 sentyabr
2019-cu il tarixinədək iş günləri saat 1000-dan 1730-dək bu
ünvanda aparılacaqdır: Bakı şəhəri, Y.Səfərov küçəsi, 50, Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi, otaq 810. 

4.4. Müsabiqə Komissiyası tərəfindən müsabiqə təkliflərinin
qiymətləndirilməsi Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin inzi-
bati binasında 05 sentyabr 2019-cu il, saat 1500-dan başlayaraq
həyata keçiriləcəkdir.

Hüquqiünvanı:

Səhmdar cəmiyyətinin əsas
fəaliyyət növü:

Nizamnamə kapitalı:

Buraxılmış səhmlərin sayı:

Buraxılmış səhmlərin növü:

Bir səhmin nominal dəyəri:

İnvestisiya müsabiqəsində
satışa çıxarılan səhmlərin sayı:

İnvestisiya müsabiqəsində
satışa çıxarılan səhmlərin

ümumi nominal dəyəri:

Əhatə etdiyi sahə və torpaq
sahəsi üzərində yerləşən

tikililərin xarakteristikası:

Səhmdar cəmiyyətinin digər
müəssisələrdə iştirak payı:

Azərbaycan Respublikası,
Qəbələ rayonu, Çuxur Qəbələ
kəndi 

Balıqartırma və
balıqyetişdirmə

1 504 000 (bir milyon beş yüz
dörd min) manat

752 000 (yeddi yüz əlli iki
min) ədəd 

sənədsiz adlı

2 (iki) manat

752 000 (yeddi yüz əlli iki
min) ədəd

1 504 000 (bir milyon beş yüz
dörd min) manat

səhmdar cəmiyyətinin
Özəlləşdirmə planında
(Emissiya prospektində)
göstərilmişdir

yoxdur

Qeyri-maddi aktivlər:

İstismara verildiyi il:

Səhmdar cəmiyyətinin 
ekoloji vəziyyəti:

İşçilərin sayı:

Səhmdar cəmiyyətinin
öhdəlikləri cəmi:

ocümlədən,

- əmək haqqı və ona bərabər
tutulan borclar:

- DSMF-yə olan borclar:

- mal, iş və xidmətlərə görə
dövlət müəssisələrinə olan

borclar:

Debitor borcları:

yoxdur

1956

qənaətbəxş

25 nəfər

15 285 (on beş min iki yüz
səksən beş) manat

12 360 (on iki min üç yüz alt-
mış) manat

2 688 (iki min altı yüz səksən
səkkiz) manat

237 (iki yüz otuz yeddi) manat

yoxdur 

Bakı şəhəri  üzrə  30 iyul 2019-cu il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

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

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

№ Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitələrinin markası Buraxılış ili Hərraca çıxarılan  ilkin satış qiyməti (manat) Hərracda yekun satış qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi

1 Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qaz-31105-120 2004 3000 4000 29/19   27.06.2019

2 Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qaz-31105-120 2004 3500 3500 29/19   27.06.2019

3 Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 5800 5800 29/19   27.06.2019

4 Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın
Dövllət Reyst Xidmətinin 7 saylı Bərdə Ərazi İdarəsi Hyundai Sonata 2005 5500 5500 29/19   27.06.2019

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

Binəqədi rayonu

1 "Huawei" markalı  mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 35 3.5

Nərimanov rayonu

1 "HP Deskjet 1513" markalı çoxfunksiyalı çap qurğu Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 20 2

Xətai rayonu

1 "Samsung" markalı mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 15 1.5

Sabunçu rayonu

1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 10 37.5 3.75

Xəzər rayonu

1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 7 99 9.9

Yasamal rayonu

1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 6 72 7.2

Gəncə şəhəri

1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Gəncə şəhəri ədəd 2 13.5 1.35

Sabirabad rayonu

1 "Star TSP100 future prnt" markalı çap aparatı Sabirabad rayonu Hərracların Təşkili üzrə Auksion  Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 35 3.5

manatla
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6ELANLAR

“Xırdalan Texservis” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin

Səhmdarlarının nəzərinə!
03 avqust 2019-cu il saat 11:00-da “Xırdalan

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

Ünvan:Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, 
1260-cı keçid, 30-cu məhəllə

Əlaqə telefonu:  (070) 616-36-27

“Xırdalan Texservis” ASC-nin icra orqanı

“ADA-MÜLKİYYƏT” MMC-yə
məxsus 15.08.2007-ci ildə verilmiş
000413 qeydiyyat nömrəli əmlak

şəhadətnaməsi itdiyi üçün etibarsız
sayılır.
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