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Bakıda VI Beynəlxalq Humanitar Forum keçirilib 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Forumun rəsmi açılış mərasimində iştirak edib

Oktyabrın 25-də Heydər Əliyev Mərkəzində VI Bakı Beynəlxalq
Humanitar Forumunun açılış tədbiri olmuşdur.  Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva
və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Forumun
rəsmi açılış mərasimində iştirak ediblər.

“Yeni dünya və yeni insan formalaşdıraq: yaradıcılıq və insan
inkişafı” mövzusunda keçirilən VI Bakı Beynəlxalq Humanitar
Forumunun açılışında dövlətimizin başçısı nitq söylədi.

Prezident İlham Əliyevin
nitqi

- Hörmətli xanımlar və cənablar.
Hörmətli qonaqlar.
Bu gün VI Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu öz işinə başlayır.

Forumun bütün iştirakçılarını səmimiyyətlə salamlayıram, xaricdən gələn
qonaqlara “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm.

Builki forumda 90-dan artıq ölkədən 400-dən çox xarici qonaq iştirak
edir. Bu, özlüyündə bir göstəricidir, onu göstərir ki, dünyada Foruma çox
böyük maraq var. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu qısa müddət
ərzində dünyada çox önəmli beynəlxalq tədbirə çevrilmişdir. Əminəm ki,
Forumda müzakirə ediləcək məsələlər gələcək humanitar əməkdaşlıq
üçün çox önəmli olacaq, xaricdən gələn qonaqlar Forumun işinə çox
böyük töhfə verəcəklər.

Humanitar məsələlərin müzakirəsi çox önəmlidir. Çünki biz müasir
dünyada bu sahədə həm nailiyyətləri, həm də problemləri görürük.
Azərbaycan bu sahəyə çox böyük önəm verən ölkələrdən biridir.
Ölkəmizdə humanitar əməkdaşlığa dair bir çox mötəbər beynəlxalq
tədbirlər keçirilmişdir. Onların arasında BMT-nin Sivilizasiyalar
Alyansının Qlobal Forumunu xüsusilə qeyd etmək istərdim. Bu, çox
önəmli beynəlxalq tədbirdir. Eyni zamanda, Bakıda dünya dinləri
liderlərinin Zirvə görüşü keçirilmişdir. Dörd dəfə Mədəniyyətlərarası
Dialoq Forumu keçirilmişdir. Altıncı dəfə Bakı Beynəlxalq Humanitar
Forumunun keçirilməsi onu göstərir ki, doğrudan da Azərbaycan
beynəlxalq humanitar əməkdaşlığın dərinləşməsi üçün çox önəmli ölkəyə
çevrilmişdir.

Bu il biz “Bakı Prosesi”nin 10 illiyini qeyd edirik. “Bakı Prosesi”
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, o cümlədən
BMT bu prosesə çox yüksək qiymət verir. Bizim təşəbbüsümüzlə 10 il
bundan əvvəl Avropa Şurasına üzv ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin
Bakıda keçirilən toplantısına biz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv
ölkələrin mədəniyyət nazirlərini də dəvət etdik. Beləliklə, ilk dəfə olaraq
100-dən çox ölkənin nümayəndələri - müsəlman aləmini və Avropanı
təmsil edən vəzifəli şəxslər bir araya gələrək humanitar məsələləri,
mədəniyyət əlaqələrini, dinlərarası münasibətləri müzakirə etmişlər.
Ondan bir il sonra bu format təkrarlandı, Bakıda İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatının xətti ilə keçirilmiş tədbirə biz Avropa nümayəndələrini dəvət
etdik.

Azərbaycan həm İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına, həm Avropa Şurasına
üzv dövlətdir. Əlbəttə ki, biz bu imkanlardan istifadə edib çalışırdıq və
çalışırıq ki, sivilizasiyalararası dialoqa öz töhfəmizi verək. Qeyd etdiyim
kimi, “Bakı Prosesi” artıq beynəlxalq müstəvidə çox önəmli bir təşəbbüs
kimi qiymətləndirilir. Bu təşəbbüs nəticəsində müxtəlif görüşlər, tədbirlər
keçirilmişdir ki, bütün bunların bir məqsədi var - sivilizasiyalararası,
dinlərarası dialoq dərinləşsin, güclənsin, dünyada risklər azalsın, ayrı-
seçkilik, ksenofobiya hallarına düzgün qiymət verilsin və bu təhlükəli
meyillərin qarşısı alınsın. Eyni zamanda, Azərbaycanda keçirilmiş
mötəbər idman yarışları da idman yarışları olsalar da, eyni zamanda,
humanitar əməkdaşlığın dərinləşməsinə xidmət göstərir. Mən xüsusilə
birinci Avropa Oyunlarını və İslam Həmrəylik Oyunlarını qeyd etmək
istərdim. Hesab edirəm, o da çox rəmzi məna daşıyır ki, ilk Avropa
Oyunları bizim təşəbbüsümüzlə Azərbaycanda keçirilmişdir. Hesab
edirəm, bu, çox əlamətdar hadisə, əlamətdar qərardır ki, ilk Avropanın
Oyunları müsəlman ölkəsində keçirilmişdir. Ondan iki il sonra - 2017-ci
ildə Bakıda dördüncü İslam Həmrəyliyi Oyunları keçirilmişdir. Yenə də
qeyd etmək istəyirəm, bunlar idman yarışlarıdır və bu iki oyunda on minə
yaxın idmançı iştirak edib. Amma, eyni zamanda, biz bu oyunlara
humanitar əməkdaşlıq prizmasından yanaşırıq, baxırıq və doğrudan da
oyunlar zamanı Bakıda və digər bölgələrdə yaşanan gözəl ab-hava, gözəl
həmrəylik iqlimi hesab edirəm ki, ümumi işimizə növbəti töhfə olmuşdur.
Biz bu sahədə öz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Xüsusilə indiki
şəraitdə ki, yenə də qeyd etmək istəyirəm, həm müsəlman aləmində, həm
Avropada multikulturalizmlə, İslam həmrəyliyi ilə bağlı gedən proseslər
müəyyən mənada narahatlıq doğurur. Ona görə Bakı Beynəlxalq
Humanitar Forumunun ənənəvi olaraq keçirilməsi və bu Foruma dünya
birliyi tərəfindən yüksək qiymət verilməsi və diqqət yetirilməsi göstərir ki,
belə tədbirlərə dünyada çox böyük ehtiyac var.

Əsrlər boyu müxtəlif dinlərin, xalqların nümayəndələri Azərbaycanda
bir ailə kimi sülh, əmin-amanlıq, mehribanlıq şəraitində yaşamışlar və bu
siyasət bu gün də davam etdirilir. Azərbaycanda bu istiqamətdə dövlət
siyasəti çox səmərəlidir və gözəl nəticələrə gətirib çıxarır. Bizim tarixi
keçmişimiz, mədəniyyətimiz onu göstərir ki, müxtəlif dinlərin
nümayəndələri Azərbaycanda həmişə çox rahat yaşayıblar, bir ailə kimi
yaşayıblar. Bizim tarixi, dini abidələrimiz həm qədim tariximizi göstərir,
eyni zamanda, göstərir ki, Azərbaycan müxtəlif dinlərin nümayəndələri
üçün doğma diyar, doğma məkan olmuşdur. Biz fəxr edirik ki, müsəlman
aləminin ən qədim məscidlərindən biri olan, 743-cü ildə tikilmiş və bizim
Şamaxı şəhərində yerləşən məscid milli sərvətimizdir. Eyni zamanda,
digər qədim şəhərimizin - Şəki şəhərinin yaxınlığında Qafqazın ən qədim
kilsələrindən biri - Qafqaz Albaniyası kilsəsi yerləşir. Hər iki məbəd əsaslı
şəkildə təmir və bərpa edilib, dövlət tərəfindən qorunur. Bakıda qədim
atəşpərəstlik məbədi Atəşgah yerləşir. Bu da onu göstərir ki,
Azərbaycanda Zərdüştlük dininin ənənələri vardır.

Ənənəvi dinlərin məbədlərinin - katolik, pravoslav kilsələrinin,
sinaqoqların bərpası və tikintisi Azərbaycanda reallıqdır. Bu reallıq
ölkəmizdə çox gözəl ictimai iqlim yaradır. Azərbaycanda
multikulturalizm dövlət siyasətidir. Biz öz milli, dini ənənələrimizə çox
bağlıyıq, sadiqik və milli dəyərlər gələcək inkişafımız üçün xüsusi rol
oynayır. Deyə bilərəm ki, müasir Azərbaycan dövləti çox dərin milli
dəyərlər, milli-mənəvi dəyərlər üzərində qurulubdur. Eyni zamanda, biz
dünyaya açığıq. Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan dünyada
multikulturalizmin ünvanlarından birinə çevrilibdir və bu şərəfli status
artıq dünya birliyi tərəfindən tanınır. Təsadüfi deyil ki, biz mənim

Sərəncamımla 2016-cı ili Azərbaycanda “Multikulturalizm İli” elan etdik.
Hesab edirəm ki, dünyada ilk dəfə olaraq belə bir təşəbbüs irəli
sürülmüşdür. Bu, bizim niyyətimizi göstərmişdir, 2016-cı ilə
multikulturalizm adını verməklə, ilk növbədə, biz dünyada Azərbaycanı
olduğu kimi təqdim etmək istədik. Göstərmək istədik ki, multikulturalizm
Azərbaycanda həm dövlət siyasətidir, həm həyat tərzidir, eyni zamanda,
biz dünya birliyinin diqqətini bu məsələyə cəlb etməyə çalışdıq. Çünki siz
də yaxşı bilirsiniz ki, bu gün həm siyasətçilər, ictimai xadimlər, həm də
media tərəfindən multikulturalizmlə bağlı çox ziddiyyətli fikirlər
səsləndirilir. Ona görə hesab edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı vahid yanaşma
olmalıdır və burada heç bir ziddiyyətli fikrə yer ola bilməz. Hesab edirəm
ki, Azərbaycanın bu sahədəki təcrübəsi həm təqdirəlayiqdir, həm də gözəl
nümunə ola bilər. Biz multikulturalizmin bəhrəsini gündəlik həyatda
görürük. Bu gün Azərbaycanda yaşanan sabitlik, vətəndaş həmrəyliyi,
milli həmrəylik, o cümlədən bu dəyərlərə əsaslanır. Biz çalışdıq ki, 2016-
cı ildə diqqəti bu önəmli məsələyə cəlb edək. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bu
gün, bir daha qeyd etmək istəyirəm, multikulturalizmlə bağlı müxtəlif
fikirlər səsləndirilir. Hesab edirəm ki, Forumda bu məsələ çox geniş
müzakirə olunacaqdır.

2017-ci ili isə biz “İslam Həmrəyliyi İli” elan etdik. Yenə də ona görə
ki, Azərbaycanda İslam həmrəyliyi tam bərqərar olub. Onu da
bildirməliyəm ki, Azərbaycan müsəlmanları vəhdət namazı qılırlar. Hesab
edirəm ki, Azərbaycan bu sahədə müsəlman aləmində çox önəmli rol
oynayır. Eyni zamanda, biz müsəlman aləminin diqqətini də bu sahəyə
cəlb etməyə çalışdıq. Çünki əfsuslar olsun ki, biz müsəlman aləmində
həmrəyliklə bağlı istədiyimizə nail ola bilməmişik. Qarşıdurmalar,
müharibələr, anlaşılmazlıq, toqquşmalar və digər təhlükəli meyillər
ölkələr üçün böyük problemə, faciəyə çevrilir, milyonlarla insan həlak
olur, evsiz-eşiksiz qalır, qaçqın, köçkün vəziyyətinə düşür. Əlbəttə, biz
çalışmalıyıq ki, bu sahədə də öz təkliflərimizi verək, öz nümunəmizi
göstərək ki, əgər İslam həmrəyliyi və multikulturalizm anlayışları vəhdət
təşkil edərsə və dövlət siyasəti düzgün aparılarsa, bu, xalq tərəfindən də
qəbul edilərsə, onda ölkələrdə problem olmayacaq. Müasir Azərbaycan
bunun əyani, bariz sübutudur. Təsadüfi deyil ki, biz humanitar
əməkdaşlıqla, multikulturalizmlə bağlı bir çox tədbirlərə ev sahibliyi
edirik.

Qeyd etdiyim kimi, biz humanitar əməkdaşlığa çox böyük əhəmiyyət
veririk. Bu məsələlər dost ölkələrlə həm ikitərəfli formatda, eyni zamanda,
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində daim gündəlikdədir. Ancaq biz özümüz
böyük humanitar fəlakətlə üzləşmişik. Bir həftə bundan əvvəl – oktyabrın
18-də biz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 27-ci
ildönümünü qeyd etmişik. Cəmi 27 ildir ki, Azərbaycan müstəqil dövlət
kimi yaşayır və müstəqilliyimizin ilk günləri, ilk illəri çox ağır və faciəvi
idi. Həm siyasi böhran, daxili çəkişmələr, vətəndaş müharibəsi, iqtisadi
tənəzzül, kütləvi itaətsizlik, eyni zamanda, Ermənistanın Azərbaycana
qarşı apardığı işğalçılıq siyasəti böyük fəlakətə, bəlalara gətirib çıxardı.
Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal
altındadır, xalqımıza qarşı Ermənistan tərəfindən etnik təmizləmə siyasəti
aparılmışdır, 1 milyondan çox azərbaycanlı öz doğma torpağında köçkün
vəziyyətinə düşmüşdür. Bütün aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bu münaqişə
ilə bağlı qərar və qətnamələr qəbul etmişlər, o cümlədən BMT
Təhlükəsizlik Şurası dörd qətnamə qəbul etmişdir. Bu qətnamələrdə açıq-
aydın göstərilir ki, erməni silahlı qüvvələri işğal edilmiş torpaqlardan
dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır. Bu qətnamələrin qəbul
olunmasından 25 il keçir. Ermənistan bu qətnamələri icra etmir və əfsuslar
olsun, hələ də beynəlxalq mexanizm işlənilməyib ki, təcavüzkarı
beynəlxalq aparıcı qurum tərəfindən qəbul edilmiş qətnamələrin icrasına
məcbur etsin. BMT-nin Baş Assambleyası oxşar qətnamə qəbul edib,
digər beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Qoşulmama Hərəkatı, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Avropa
Parlamenti və digər təşkilatların qəbul etdikləri qərar və qətnamələrdə

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək göstərilir və münaqişənin
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsi tələb olunur.
Münaqişənin həlli üçün yeganə yol məhz budur, ölkəmizin beynəlxalq
birlik tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir, işğalçı
qüvvələr torpaqlarımızdan dərhal, qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır, - necə ki,
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində göstərilir, - və Azərbaycan
vətəndaşları öz doğma, tarixi, əzəli torpaqlarına qayıtmalıdırlar.

Dağlıq Qarabağ bizim tarixi, əzəli torpağımızdır, Azərbaycanın
ayrılmaz hissəsidir. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı bu torpaqlarda yaşayıb,
yaradıb, qurub. Bizim tarixi abidələrimiz, şəhərlərin, kəndlərin
toponimləri bu torpaqların Azərbaycan xalqına məxsus olduğunu sübut
edir. Əfsuslar olsun ki, təcavüzkar dövlət işğal edilmiş torpaqlarda bizim
tarixi, dini abidələrimizi də dağıdıb, məhv edib. İşğal edilmiş
torpaqlarımıza iki dəfə ezam olunmuş ATƏT-in faktaraşdırıcı və müşahidə
missiyası öz məruzələrində bu barədə məlumat verib. Bizim
məscidlərimiz, qəbirlərimiz dağıdılıb, muzeylərimiz talan edilib və işğal
olunmuş torpaqlarda mədəni soyqırımı törədilib. 1992-ci ildə isə
ermənilər Xocalı soyqırımını törədiblər. Bu dəhşətli hərbi cinayət
nəticəsində 600-dən çox günahsız dinc insan, onların arasında 60-dan çox
uşaq vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Xocalı faciəsi dünyanın 10-dan çox ölkəsi
tərəfindən rəsmi olaraq soyqırımı kimi tanınıb. Bu soyqırımı zamanı
mindən çox insan itkin düşüb və onların taleyi haqqında heç bir məlumat
yoxdur.

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq
hüququn norma və prinsipləri əsasında öz həllini tapmalıdır. Azərbaycan
heç vaxt işğalla barışmayacaq, ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa
edilməlidir. Bunu tarixi ədalət və beynəlxalq hüquq tələb edir.

Bu humanitar fəlakətə baxmayaraq, hesab edirəm ki, müstəqillik
dövründə Azərbaycan çox uğurlu inkişafa nail ola bilibdir. Ölkəmizdə
sabitlik, təhlükəsizlik hökm sürür. Sabitliyin mənbəyi Azərbaycan
xalqının iradəsidir. Bu gün Azərbaycanda yaşanan vətəndaş həmrəyliyi
ölkəmizin uğurlu inkişafı üçün əsas şərtdir. Ölkəmiz beynəlxalq
müstəvidə böyük hörmət qazanıb və bizimlə əməkdaşlıq edən ölkələrin
sayı gündən-günə artır. Düz 7 il bundan əvvəl - 2011-ci il oktyabrın
sonlarında Azərbaycan ilk dəfə olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qeyri-daimi üzvü seçilmişdir. Bu, bizim böyük siyasi və diplomatik
uğurumuzdur, qələbəmizdir. Ən önəmlisi odur ki, 155 ölkə Azərbaycanın
namizədliyini dəstəkləmişdir. Yəni, bu, onu göstərir ki, dünya birliyinin
mütləq əksəriyyəti Azərbaycanı dəstəkləyir, Azərbaycanda görülən işlərə
yüksək qiymət verir, Azərbaycanı etibarlı tərəfdaş və dost ölkə kimi
tanıyır.

Hesab edirəm ki, xarici siyasətlə bağlı apardığımız işlər gözəl
nəticələrə gətirib çıxarır. İlk növbədə, biz qonşu ölkələrlə çox səmimi,
mehriban qonşuluq, dostluq münasibətləri qura bilmişik. Hər bir ölkə
üçün onun qonşuları ilə münasibətlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Məmnunluq hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, qonşu dövlətlərlə, - təbii ki,
Ermənistan istisna olmaqla, - bizim münasibətlərimiz çox yüksək
səviyyədədir, həm siyasi, iqtisadi, bütün başqa sahələrdə, o cümlədən
humanitar əməkdaşlıq sahəsində.

Azərbaycanda bütün fundamental azadlıqlar təmin edilibdir, o
cümlədən söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı, mətbuat azadlığı, vicdan
azadlığı. Azərbaycan əhalisinin 80 faizdən çoxu internet istifadəçisidir və
ölkəmizdə azad internet fəaliyyət göstərir. Beləliklə, siyasi islahatların
dərinləşməsi ölkəmizdə iqtisadi islahatlara daha da böyük təkan verir.
Çünki sabitliyin mövcud olması ölkəmizə böyük həcmdə xarici
sərmayənin gətirilməsinə də gözəl şərait yaradıb. Adambaşına düşən
sərmayələrin həcminə görə Azərbaycan dünya miqyasında aparıcı
yerlərdədir. Qeyd etməliyəm ki, ölkə iqtisadiyyatına 250 milyard
dollardan çox sərmayə qoyulubdur ki, bu sərmayənin yarısı xaricdən
gələn vəsaitdir.

Azərbaycan son 15 il ərzində iqtisadi sahədə ən sürətli inkişaf
templərini nümayiş etdirib. Mən hesab edirəm ki, bu, rekord göstəricidir.
Çünki son 15 il ərzində ümumi daxili məhsul 3,2 dəfə artıb və beləliklə,
Azərbaycan çox böyük inkişaf yolunu keçib. Biz iqtisadi sahədə tam
müstəqillik əldə etmişik. İqtisadi müstəqillik, əlbəttə ki, siyasi
müstəqilliyimizi möhkəmləndirir. Azərbaycan iqtisadiyyatı özünü təmin
edən iqtisadiyyatdır, xarici kreditlərdən asılı iqtisadiyyat deyil. Biz nəinki
kreditlərin alınmasını demək olar ki, dayandırmışıq, özümüz bəzi ölkələrə
kreditlərin verilməsinə başlamışıq.

Makroiqtisadi sabitlik Azərbaycanda çox yüksək səviyyədədir.
Deməliyəm ki, bizim xarici borcumuz ümumi daxili məhsulun cəmi 20
faizini təşkil edir. Bununla belə, bizim maliyyə ehtiyatlarımız xarici
borcumuzdan 4-5 dəfə çoxdur. Yəni, istədiyimiz halda biz xarici
borcumuzu bir neçə ay ərzində sıfır səviyyəsinə endirə bilərik. Ona görə
iqtisadi sahədə aparılan köklü islahatlar, əlbəttə ki, sosial sahəyə də müsbət
təsir göstərib. Əgər biz sosial sahənin önəmli istiqamətlərinə nəzər
yetirsək görərik ki, Azərbaycanda yoxsulluq şəraitində yaşayan insanların
sayı son 15 il ərzində 49 faizdən 5,4 faizə düşübdür. İşsizlik bir sosial
problem kimi demək olar ki, aradan götürülür, işsizlik 5 faiz
səviyyəsindədir. Nəzərə almalıyıq ki, bu illər ərzində ölkə əhalisi də artır
və əhali hər il ən azı 100 min nəfər artır. Ona görə bizim iqtisadi
inkişafımız və o cümlədən sosial infrastrukturun yaradılması daimi proses
olmalıdır. Biz bu sahədə də çox böyük işlər görmüşük.

Forumda müzakirə olunacaq məsələlərdən biri də təhsillə bağlıdır.
Deyə bilərəm ki, təhsilin inkişafı və təhsildə müasir metodların tətbiq
edilməsi prioritet məsələlərdən biridir. Təhsil sisteminin maddi-texniki
bazası möhkəmlənir. Son 15 il ərzində 3000-dən çox məktəb tikilib və
təmir edilib. Deməliyəm ki, Azərbaycanda cəmi 4500-dən bir qədər çox
məktəb var, onların əksər hissəsi ən yüksək standartlar səviyyəsində
qurulub. Eyni zamanda, müəllim peşəsinə maraq da çox böyük dərəcədə
artır. Aparılan islahatlar, o cümlədən maaşların əhəmiyyətli dərəcədə
artırılması, məktəblərin təmiri və digər stimullaşdırıcı addımlar
nəticəsində müəllim olmaq istəyənlərin sayı dəfələrlə artıb və bu il biz
bunu əyani şəkildə görmüşük. Test imtahanlarında yüksək ballar toplayan
abituriyentlər arasında müəllim olmaq istəyənlərin sayı bir neçə dəfə
artıbdır. Yəni, bu, onu göstərir ki, humanitar sahənin əsas hissələrindən biri
olan təhsil sahəsinə çox böyük diqqət göstərilir və gözəl nəticələr vardır.

Ölkəmizin hər bir yerində müasir tibb mərkəzləri yaradılıbdır. Son 15
il ərzində 650-dən çox tibb müəssisəsi yenidən qurulub, əsaslı təmir edilib
və tikilib. Hər il 5 milyondan çox insan dövlət hesabına pulsuz tibbi
müayinədən keçir. Yəni, bunlar humanitar sahənin çox önəmli hissələridir

və bundan sonra da bu istiqamətlər üzrə ardıcıl siyasət aparılacaq.
Mən idman yarışlarını qeyd etdim. Amma onu da bildirməliyəm ki,

idman sahəsində də böyük uğurlar əldə edilib. İdmanın maddi-texniki
bazası qurulub. Təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanın digər şəhərlərində 45
müasir Olimpiya İdman Mərkəzi yaradılıb. Son Olimpiya Oyunlarında -
Rio-de-Janeyroda keçirilmiş Olimpiadada medalların sayına görə
Azərbaycan dünya miqyasında 14-cü yerə layiq görülüb.

Biz ardıcıl siyasət aparmaqla həm iqtisadi islahatları dərinləşdiririk,
həm də sosial sahədə lazım olan addımları atırıq. Ölkəmizdə yüksək
texnologiyalara çox böyük diqqət göstərilir, bu yaxınlarda üçüncü
peykimiz orbitə buraxıldı. Azərbaycan artıq neçə ildir ki, dünyanın
məhdud sayda olan kosmik klubunun üzvüdür və 3 peykimiz var. Əlbəttə
ki, bu, həm texnoloji inkişafdır, həm təhsildir, həm də biznes imkanlarını
yaradır. Biz bu gün peyk xidmətlərini ixrac etməklə ölkəmizdə ixracı da
şaxələndiririk.

“ASAN xidmət” mərkəzlərinin yaradılması sosial və humanitar
sahədə çox önəmli təşəbbüsdür. Əgər qonaqlarda imkan olarsa, onlar Bakı
şəhərində fəaliyyət göstərən beş mərkəzdən birinə baş çəkə bilərlər. Görə
bilərlər ki, doğrudan da Azərbaycan texnologiyaları əsasında, sırf
Azərbaycanın intellektual məhsulu olan “ASAN xidmət” necə fəaliyyət
göstərir. Bu il bu mərkəzlərin sayı 15-ə çatdırılacaq, 5-i Bakıda, 10-u
bölgələrdə. Bu mərkəzlərdə bir binada 300-dən çox xidmət göstərilir və
vətəndaşların “ASAN xidmət”i bəyənmə əmsalı 100 faizə yaxındır. Bu,
ictimai xidmətlər sahəsində bir inqilab olmuşdur. İctimai xidmətlər
sahəsinə xas olan bürokratiya, süründürməçilik, korrupsiya, rüşvətxorluq
hallarına tamamilə son qoyulubdur. Bir neçə il ərzində “ASAN xidmət”
mərkəzlərinə 24 milyondan çox müraciət olmuşdur və onların mütləq
əksəriyyəti təmin edilmişdir.

Mən Azərbaycan haqqında çox danışa bilərəm, - çünki qonaqların bir
hissəsi ilk dəfədir ki, ölkəmizə gəlib, - sadəcə olaraq, çıxışımın yekununda
bir məsələni də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu məsələ həm
humanitar əməkdaşlığı dərinləşdirir, həm də qarşılıqlı maraqları təmin
edir. Hesab edirəm ki, humanitar əməkdaşlıq deyəndə biz mütləq bunun
gözəl nəticələrini görməliyik və bilməliyik ki, bu, nəyə gətirib
çıxaracaqdır.

Sonuncu mövzu nəqliyyat siyasətimizlə bağlıdır. Azərbaycanın
coğrafi vəziyyəti əlverişlidir, ancaq müasir infrastruktur olmadan bu
coğrafi vəziyyətin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Digər tərəfdən,
Azərbaycanın açıq dənizlərə, okeanlara çıxışı yoxdur. Ona görə bizim
bütün nəqliyyat, enerji, kommunikasiya xətlərimiz başqa ölkələrin
ərazisindən keçməlidir. Əlbəttə, qeyd etdiyim kimi, buna nail olmaq üçün
mütləq, ilk növbədə, qonşu dövlətlərlə və daha böyük coğrafiyanı əhatə
edən ölkələrlə çox sıx dostluq münasibətləri olmalıdır və bunlar da var.
Biz bir neçə il bundan əvvəl nəqliyyat sahəsində qarşıya vəzifə
qoymuşduq ki, Azərbaycan nəinki bu bölgədə, dünya miqyasında güclü
nəqliyyat mərkəzinə çevrilsin. Bu məqsədə doğru ardıcıl olaraq getməyə
başlanmışdır və bu gün tam əminliklə deyə bilərəm ki, biz buna nail ola
bilmişik. Ölkəmizdə çox müasir nəqliyyat infrastrukturu yaradılıb, 6
beynəlxalq hava limanı, Azərbaycanı bütün qonşu ölkələrlə bağlayan və
ölkəmizin əsas hissəsini əhatə edən dəmir yolları, son 15 ildə salınmış 15
min kilometrdən çox avtomobil yolları, Xəzər hövzəsində 200–dən çox
gəmisi olan ən böyük ticarət donanması. Yəni, bütün bunlar böyük vəsait
tələb edən layihələrdir və onlar həll olunub. Nəhayət, Xəzər dənizinin
önəmli, yeni ticarət limanının bu il istifadəyə verilməsi bu işləri
tamamlayıb. Bu gün Şərq-Qərb, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri
Azərbaycan ərazisindən keçir. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin
fəaliyyəti daha da genişlənib. Keçən illə müqayisədə bu il bu dəhliz
vasitəsilə 100 dəfədən çox həcmdə yük daşınıbdır. Bu, hələ başlanğıcdır.
Bu gün bu önəmli iki istiqamətə digər istiqamətlərdən qoşulma halları
müşahidə olunur. Biz bu gün artıq Cənub-Qərb nəqliyyat dəhlizini təmin
edirik və Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi də Azərbaycan ərazisindən keçir.
Bütün bu nəqliyyat, infrastruktur layihələrində iştirak edən yeganə ölkə
Azərbaycandır. Bu nəqliyyat bağlılığı, eyni zamanda, mehriban qonşuluğa
da gözəl şərait yaradır. Heç bir ölkə, əgər qonşularla yaxşı münasibətləri
yoxdursa, heç vaxt etibarlı tranzit məntəqəsinə çevrilə bilməz. Ona görə,
bizim enerji, nəqliyyat, infrastruktur layihələrimiz ölkələr arasındakı
əməkdaşlığı stimullaşdırır. Ölkələr arasındakı əməkdaşlığı dərinləşdirmək
üçün xüsusilə qonşu ölkələrlə, ənənəvi dost ölkələrlə münasibətlərdə
mütləq humanitar sahəyə böyük önəm verilməlidir. Bu olmasa, bütün
başqa sahələrdə də problemlər yaşana bilər.

Ona görə, mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, biz humanitar
əməkdaşlığa çox böyük diqqət göstəririk, bir çox təşəbbüslər irəli
sürmüşük. Onlardan biri Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumudur ki, bu
gün öz işinə başlayır. Əminəm ki, aparılacaq diskussiyalar, müzakirələr
bizim ümumi işimizə gözəl töhfə verəcəkdir.

Forumun iştirakçılarını bir daha salamlayır və Foruma uğurlar
arzulayıram. Sağ olun.

***
Forumun açılış tədbirində Rusiya Federasiyası Baş nazirinin müavini

xanım Olqa QOLODETS Prezident Vladimir Putinin Forum
iştirakçılarına təbrik məktubunu oxudu və çıxış etdi. Həmçinin forumda
BMT baş katibinin müavini Rəşid XALİKOV, ISESCO-nun baş direktoru
Əbdüləziz bin Osman əl-TUVEYCRİ, UNESCO-nun baş direktorunun
müavini Çu SİN, Parlamentlərarası İttifaqın prezidenti xanım Qabriela
BARON və digərləri çıxış etdilər. Bununla da VI Bakı Beynəlxalq
Humanitar Forumunun rəsmi açılış mərasimi başa çatdı. Açılış
çıxışlarından sonra Forum işini plenar və işçi sessiyalarla davam etdirdi.

Qeyd edilməlidir, 2010-cu ildən təşkil olunan Forumun təşəbbüsçüləri
Azərbaycan və Rusiya prezidentləridir. Beynəlxalq Humanitar Forum
qlobal xarakterli məsələlərə dair geniş spektrli dialoqlar, fikir mübadilələri
və müzakirələr aparmaq məqsədilə müxtəlif ölkələrdən tanınmış dövlət
xadimlərini, elmin fərqli sahələri üzrə Nobel mükafatı laureatlarını və
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərini, o cümlədən dünyanın siyasi,
elmi və mədəni elitasının nümayəndələrini bir araya toplayan mötəbər
tədbirdir. VI Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu gələcək dünyamızı
formalaşdıracaq kreativ ideyalar və onların həyata keçirilməsi yollarının
axtarılmasını diqqətdə saxlayacaq. Dünyanı vahid məkan və bütün
bəşəriyyəti bir cəmiyyət kimi görmək istəyi yeni münasibətlər qurmağa,
daha mütərəqqi və aktual müzakirələr aparmağa imkan verəcək və
bəşəriyyətin inkişafına ənənəvi yanaşmalarda dəyişikliklərin yaranmasına
vəsilə olacaq.
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гаршыда дуран вязифяляря даир эениш мцшавиря кечирилиб.
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си

тя ря фин дян бу илин йан вар- сен т йабр ай ла ры
яр зин дя эю рцл мцш иш ляр вя гар шы да ду ран
вя зи фя ля ря даир эе ниш мц ша ви ря ке чи ри либ.

Ко ми тя сяд ри Кя рям Щя ся нов мц ша -
ви ря ни ачыг елан едя ряк гейд едиб ки,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Яли йев тя ря фин дян щя йа та
ке чи ри лян уьур лу иг ти са ди ис ла щат лар фо нун -
да юл кя иг ти са дий йа ты йцк сяк ин ки шаф ди на -
ми ка сы ны сах ла ма ьа мц вяф фяг олуб, мца -
сир ча ьы рыш лар шя раи тин дя да йа ныг лы лыг вя са -
бит лик нц ма йиш ет ди риб.

Юл кя рящ бя ри нин мцяй йян ет ди йи
стра те жи хят тя уй ьун ола раг иг ти са дий йа тын
ди эяр са щя ля ри иля йа на шы, ям лак ида ря чи ли -
йин дя дя мца сир дюв рцн ча ьы рыш ла ры на уй -
ьун ола раг бу ил дя дя ин но ва тив ла йи щя ляр
реал лаш ды ры лыб. Бе ля тяд бир ля рин иъ ра сы за -
ма ны баш лы ъа амил олан га нун чу луг прин си -
пи нин го ру нуб сах лан ма сы, ин сан фак то ру -
нун юня чя кил мя си, о ъцм ля дян шяф фаф лы -
ьын ар ты рыл ма сы, эюс тя ри лян хид мят ля рин вя -
тян да ша да ща йа хын ол ма сы дыр. 

Ям лак ида ря чи ли йин дя бей нял халг тяъ -
рц бя йя ясас ла нан, мца сир ин фор ма си йа
ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры нын тят биг
едил ди йи бир чох ири ла йи щя ляр иъ ра олу нур.
Бу са щя дя юням ли ла йи щя ляр дян олан Тор -
паг ла рын Елек т рон Ка дастр Учо ту Ин фор -
ма си йа Сис те ми нин йа ра дыл ма сы уьур ла да -
вам ет ди ри лир. Юл кя дя тор паг ин зи бат чы лы ьы
вя ис ти фа дя си са щя син дя да ща оп ти мал ня -
за ря тин тя мин едил мя си цчцн Пейк ня за рят
сис те ми гу ру лур.Елек т рон чы ха рыш, Елек т рон
щяр раъ, "Якс зянэ", "Ям ла кын гей дий йа ты
кал кул йа то ру", "Ка дастр кал кул йа то ру"ки -
ми тят биг олу нан фун к сио нал йе ни лик ляр
ям ла кын мца сир тех ни ки им кан лар яса сын да
ида ря олун ма сы ны мцм кцн едир. Еля ъя дя
да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын
дюв лят гей дий йа ты иля баь лы яри зя ля рин иъ ра
мцд дя ти сц рят лян ди рил мяк ля 1, 3 вя 7 иш
эц нц мцд дя ти ня ен ди ри либ.Ко ми тя бей -

нял халг ла йи щя ляр дя дя уьур ла чы хыш едир.
Ав ро па Ит ти фа гы нын ТАИЕХ прог ра мы чяр -
чи вя син дя Ко ми тя нин тяг дим ет ди йи 4 ла -
йи щя Ав ро па Ит ти фа гы нын ке чир ди йи мц са би -
гя дя гя бул еди либ.Ар тыг да шын маз ям лак -
ла баь лы хид мят ля рин ва щид мя кан да реал -
лаш ды рыл ма сы мяг ся ди ля йа хын за ман лар да
Ям лак Хид мят ля ри Мя ка ны да ис ти фа дя йя
ве ри ля ъяк.Бу тяд бир ляр ля йа на шы вя тян да ша
кей фий йят ли хид мя тин эюс тя рил мя си цчцн
мца сир тя фяк кцр лц кад р лар ишя ъялб олу нур,
еля ъя дя кю нцл лц ляр ля бир эя иш прин си пи фор -
ма лаш ды ры лыр. 

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин 2018-ъи ил 19 сен т йабр та рих ли Фяр ма ны
иля дюв лят тор паг ла рын иъа ря йя ве рил мя си
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
ра зы лы ьы яса сын да щя йа та ке чи ри лир.Бу ися
тор паг лар дан да ща ся мя ря ли вя мяг сяд ли
шя кил дя ис ти фа дя едил мя си ня, о ъцм ля дян
мцн бит тор паг ла рын йе ни дян якин дюв рий -
йя си ня гай та рыл ма сы иля баь лы эе ниш миг -
йас лы тяд бир ляр эю рцл мя си ня шя раит йа ра да -

ъаг дыр.Кянд тя сяр рц фа ты мяг ся ди иля 66
мин щек та ра йа хын тор паг са щя си иъа ря йя
ве ри либ.Тор паг лар дан тя йи на ты на уй ьун вя
ся мя ря ли ис ти фа дя иля баь лы Ин зи ба ти Хя та лар
Мя ъял ля си нин тя ляб ля ри ня яса сян 800-я
йа хын ин зи ба ти про то кол тяр тиб еди либ. Хя -
зяр дя ни зи нин са щил бо йу 20-50 мет р лик
щис ся си нин ня за ря ти иля яла гя дар ися бу ря -
гям 78-дир. 

Цму ми лик дя 25 ра йон да тор паг ла рын
елек т рон ка дастр учо ту на алын ма сы иш ля ри
йе кун ла шыб вя ял дя еди лян ня ти ъя ляр реал
шя раит дя прак ти ки ис ти фа дя цчцн йер ли иъ ра
ща ки мий йят ля ри ня, аи дий йя ти гу рум ла ра
елек т рон фор ма да тящ вил ве ри либ. Ще са бат
дюв рц яр зин дя 600 мин щек тар дан ар тыг
яра зи дя ири миг йас лы чюл тор паг тяд ги га ты иш -
ля ри, 1.2 мил йон щек та ра йа хын яра зи дя ися
чюл эео бо та ни ки тяд ги га ты иш ля ри апа ры лыб.

Дюв лят ям ла кы нын ся мя ря ли ида ряе дил -
мя си иля баь лы Дцн йа Бан кы нын тюв си йя ля -
ри ня зя ря алын маг ла  ири дюв лят шир кят ля ри ня
даир ва щид мя лу мат ба за сы фор ма лаш ды ры -

лыб. Бу мя лу мат ба за сын да кадр учо ту цз -
ря мя лу мат лар, ма лий йя вя мц ща си бат
эюс тя ри ъи ля ри, о ъцм ля дян да шын маз ям ла -
ка даир ин фор ма си йа лар йер алыр. 5000-я йа -
хын дюв лят мцяс си ся вя тяш ки лат ла рын дан ил -
лик хц су си ще са бат лар елек т рон гай да да гя -
бул еди либ, са щя ляр цз ря тящ лил ляр апа ры лыб.

Ъа ри илин 9 айын да дюв лят ям ла кы нын
юзял ляш ди рил мя си иля баь лы цму ми лик дя
160-дан ар тыг щяр раъ ке чи ри либ. Бу дюв р дя
500-я йа хын дюв лят ям ла кы юзял ляш ди ри либ.
Да ща ики мцяс си ся цз ря ин вес ти си йа мц са -
би гя си баш ту туб. Дюв лят ям ла кы нын юзял -
ляш мя про се си нин сц рят лян ди рил мя си ня вя
шяф фаф лы ьын тя мин едил мя си ня хид мят едян
"Юзял ляш дир мя пор та лы"-на ъа ри илин 9 айы
яр зин дя 650 ми ня йа хын ба хыш олуб. Цму -
ми лик дя фяа лий йя тя баш ла ды ьы дюв р дян пор -
та ла ба хыш са йы 2 мил йо на  йа хын дыр.Ин вес -
ти си йа мц са би гя ля ри ва си тя си ля юзял ляш ди -
рил мя си ня зяр дя ту ту лан вя ся на йе, ся щий -
йя, хид мят, ту ризм ки ми са щя ля ри яща тя
едян 400-я йа хын мцяс си ся щаг гын да

мя лу мат лар "Юзял ляш дир мя пор та лы"нда
йер ляш ди ри либ. Ей ни за ман да йер ли са щиб -
кар ла рын юзял ляш дир мя про се си ня ъялб едил -
мя си иля баь лы  Азяр бай ъан Са щиб кар лар
Кон фе де ра си йа сы нын иш ти ра кы иля бир не чя
ра йон да иш эц зар фо рум лар ке чи ри либ.

2018-ъи илин 9 айы яр зин дя юл кя цз ря
160 мин дян чох да шын маз ям лак об йек ти
цзя рин дя мцл кий йят щц гуг ла ры гей дий йа та
алын мыш дыр.Ко ми тя нин "Кцт ля ви чы ха рыш"
вя "Ям ла кы ны гей дий йа та ал вя мцл кий йя -
ти ня са щиб ол" кам па ни йа ла ры яща тя даи ря -
си ни эе ниш лян дир мяк дя дир. Эюс тя ри лян хид -
мят ля рин бир ба ша ола раг вя тян да шын цн ва -
ны на чат ды рыл ма сы цчцн ко ми тя нин мца сир
тех но ло эи йа лар ла тяъ щиз олун муш йе ни мо -
бил офи си фяа лий йя тя баш ла йыб. 

Эюс тя ри лян елек т рон хид мят ля рин са йы
39-а ча тыб. 2018-ъи илин 9 айын да елек т рон
вя он лайн хид мят ляр ва си тя си ля 150 мин
мц ра ъият да хил олуб вя ъа ваб лан ды ры лыб.
Бун дан баш га 193 сай лы Ва щид Чаь ры
Мяр кя зи, Ко ми тя нин со сиал шя бя кя ля ри вя

ин тер нет ре сур с ла ры на да он лайн ола раг вя -
тян даш лар тя ря фин дян 11 мин дян чох мц -
ра ъият да хил олуб вя ъа ваб лан ды ры лыб.

Мц ша ви ря нин со нун да Ко ми тя сяд ри
Кя рям Щя ся нов гар шы да кы фяа лий йят ля
баь лы тап шы рыг ла ры ны сяс лян ди риб. Тор паг ла -
рын мц ща фи зя си ня дюв лят ня за ря ти нин да ща
да эцъ лян ди рил мя си, га нун суз ти ки ли ля рин
гар шы сы нынa алын ма сы, тор паг мц на си бят ля -
ри нин тян зим лян мя си нин еф фек тив апа рыл -
ма сы, о ъцм ля дян, тор паг ла рын елек т рон
ка дастр учо ту сис те ми нин тяк мил ляш ди рил -
мя си, кя мий йят вя кей фий йят эюс тя ри ъи ля -
ри нин мцяй йян едил мя си иля баь лы эю рц лян
иш ля рин сц рят лян мя си ба ря дя тап шы рыг ла ры ны
ве риб. Ей ни за ман да да шын маз ям ла кын
гей дий йа ты са щя син дя шяф фаф лы ьын да ща да
ар ты рыл ма сы нын, вя тян даш мям нун лу ьу нун
тя мин едил мя си иля баь лы иш ля рин да вам ет -
ди рил мя си нин, дюв лят ям ла кы нын ида ря едил -
мя си, онун юзял ляш ди рил мя си  ис ти га мя тин -
дя зя ру ри иш ля рин эю рцл мя си нин ва ъиб ли йи ни
вур ьу ла йыб. 

Торпагларын Електрон Кадастр Учоту ишляринин йекунлашдыьы районлара Кцрдямир дя ялавя олунду

Дашынмаз ямлакын йенилянмиш сяййар
гейдиййат офиси Ялят гясябясиндя

23 октйабрщярраъында инвесторактивлийи: 19 дювлят ямлакы юзялляшдирилди

Щярраъ фцрсятляриндян истифадя едяряк дювлят ямлакларынын юзялляшмясиндя иштирак ет: 
20 нойабрда кечириляъяк щярраъа 51 дювлят ямлакы чыхарылыб

Бц тцн ра йон вя шя щяр ляр цз ря дя гиг
ка даср учо ту иш ля ри нин апа рыл ма сы юл кя
яра зи син дя мюв ъуд тор паг фон ду нун дцз -
эцн ида ря едил мя си ня шя раит йа ра дыр. Эю -
рц лян иш ляр ня ти ъя син дя ре эион лар цз ря тор -
паг са щя ля ри нин щц дуд ла ры дя гиг мцяй -
йян олу нур, бу да он ла рын тя йи на тын дан
кя нар ис ти фа дя щал ла ры нын гар шы сы ны алыр.
Тор паг ла рын кей фий йят эюс тя ри ъи ля ри иля
баь лы дя гиг мя лу мат ла рын сис те мя йер ляш -
ди рил мя си ися кянд тя сяр рц фа ты цз ря да ща
уьур лу фяа лий йя тя зя мин йа ра дыр. Ям лак
Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян
йа ра ды лан Тор паг ла рын Елек т рон Ка дастр
Учо ту Ин фор ма си йа Сис те ми нин ясас фун к -
си йа ла рын дан би ри ис ти фа дя чи ляр тя ря фин дян
дя гиг мя лу мат ла рын сц рят ли фор ма да ял дя
едил мя си дир.

Тор паг ла рын Елек т рон Ка дастр Учо ту
иш ля ри юл кя цз ря ар тыг 26 ра йон да йе кун ла -
шыб. Щяр бир ра йон да прак ти ки ис ти фа дя йя

ве ри лян ла йи щя цз ря эю рц лян иш ляр вя ня ти -
ъя ляр ба ря дя иъ ти маи тяг ди мат лар ке чи ри либ.
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря -
фин дян ка дастр учо ту иш ля ри бу дя фя Кцр -
дя мир ра йо нун да йе кун ла шыб. Бу нун ла
яла гя дар ра йон цз ря реал ла шан ла йи щя нин
ня ти ъя ля ри, цс тцн лцк ля ри вя эя ля ъяк пер с -

пек тив ля ри нин мц за ки ря олун ма сы иля баь лы
тяд бир ке чи рил ди. Тяг ди мат да ко ми тя нин
та бе ли гу рум ла ры нын, аи дий йя ти мяр кя зи иъ -
ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры нын, бя ля дий йя ля -
рин, ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин нц ма йян -
дя ля ри иш ти рак ет ди.

Гейд едил ди ки, апа рыл мыш учот иш ля ри

Кцр дя мир ра йо ну нун бя ля дий йя щц дуд -
ла ры да хи лин дя тор паг ис ла ща ты на ъялб едил -
миш 100.7 мин щек тар тор паг са щя си нин
мюв ъуд лу ьу ну юй рян мя йя им кан ве риб.
Мцяй йян олу нуб ки, 43.5 мин щек тар бя -
ля дий йя, 13.1 мин щек тар дюв лят, 44.1
мин щек тар юзял тор паг ла рын па йы на дц -

шцр. Бя ля дий йя щц дуд ла ры да хи лин дя ки
тор паг са щя ля ри нин 73.5 мин щек та ра йа -
хы ны (72.9%-и) кянд тя сяр рц фа ты на йа рар лы
тор паг лар дыр ки, бу нун да 54.3 мин щек -
та ры ны якин са щя ля ри тяш кил едир. Тор паг
ис ла ща ты апа ры лан за ман ра йон цз ря якин
са щя ля ри 46.2 мин щек тар ол ду ьу щал да,
елек т рон учот апа ры лан за ман бу яра зи ляр
ди эяр уго ди йа ла рын ще са бы на ар та раг 54.3
мин щек тар олуб. Учот иш ля ри за ма ны
мцяй йян еди либ ки, тор паг па йы ал мыш аи -
ля ляр дян 6.2 ми ня йа хы нын тор паг юл чц ля -
ри 1.0 щек та ра дяк дир. Бу да тор паг са щя -
ля ри нин кон со ли да си йа сы ны вя бир ляш мя си ни
зя ру ри едир. 

Ла йи щя чяр чи вя син дя Кцр дя мир ра йо -
нун да кы тор паг ла рын кя мий йят вя кей фий -
йят эюс тя ри ъи ля ри дя мцяй йян олу нуб, тор -
паг са щя ля ри нин иг ти са ди гий мят лян ди рил -
мя си вя бо ни ти ров ка сы иля баь лы ин фор ма си -
йа ба за си йа ра ды лыб. Еля ъя дя яра зи ляр цз -

ря мцн бит лик ся вий йя си ни вя йа щан сы тор -
паг ла рын шор лаш ма йа мя руз гал ды ьы ны эюс -
тя рян эео бо та ник, еро зи йа вя рел йеф хя ри -
тя ля ри тяр тиб еди либ. Йа ра ды лан мя лу мат
ба за сы вя ща зыр ла нан хя ри тя ляр Кцр дя мир
ра йо нун да мюв ъуд тор паг са щя ля рин дян
кянд тя сяр рц фа ты цз ря ся мя ря ли ис ти фа дя ни
тя мин едя ъяк.

Тор паг ла рын Елек т рон Ка дастр Учо ту
Ин фор ма си йа Сис те ми нин йа ра дыл ма сы иля
бя ля дий йя ля рин ще са бын да олан тор паг са -
щя ля ри иля баь лы мя лу мат лар мцяй йян еди -
либ. Бе ля ки, бу тор паг ла рын йер ляш ди йи яра -
зи ляр, са щя вя сяр щяд ля ри нин дя гиг ляш мя -
си са кин ля рин га ну ни ся няд ляр цз ря са щиб
ол дуг ла ры яра зи дян фяр г ли ис ти фа дя щал ла ры ны
ара дан гал ды рыр.

Тяд би рин со нун да ка дастр учо ту иш ля ри -
нин ня ти ъя ля ри вя прак ти ки ис ти фа дя си иля
баь лы суал лар ла йи щя нин мц тя хяс сис ля ри тя -
ря фин дян ъа ваб лан ды рыл ды.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си вя -
тян даш ра щат лы ьы ны тя мин едя ряк да шын маз
ям ла кын гей дий йат хид мят ля ри ни ял ча тан фор -
ма да эюс тяр мяк дя да вам едир. Щяр щяф тя
ай ры- ай ры йер ляр дя ке чи ри лян "Ям ла кы ны гей -
дий йа та ал вя мцл кий йя ти ня са щиб ол" кам па -
ни йа сы нын бу дя фя ки цн ва ны Ба кы шя щя ри, Га -
ра даь ра йо ну, Ялят гя ся бя си дир. Со сиал ак си -
йа нын тяк лиф ет ди йи бц тцн им кан лар дан йа рар -
лан маг ис тя йян вя тян даш лар 22-26 ок т йабр
та рих ля рин дя са ат 09:00-дан 17:00-а гя дяр
ко ми тя нин мо бил офис ля ри ня йа хын ла ша би ляр.
Ялят гя ся бя си, Дя мир йол чу лар кц чя си 8 цн -
ва нын да  йер ля шян сяй йар офис дя са кин ля ря -
фяр ди йа ша йыш ев ля ри, баь ев ля ри, щя йят йа ны
тор паг са щя ля ри вя ди эяр да шын маз ям лак лар -

ла баь лы гей дий йат хид мят ля ри эюс тя ри ля ъяк.
Гейд едяк ки, йе ни вя мца сир ава дан -

лыг ла рын тят би ги иля хид мят ляр яра зи ида ря си
иля яла гя йа рат маг ла щя йа та ке чи ри лир. Бц тцн
гей дий йат хид мят ля ри нин струк тур бюл мя ляр -
дя ол ду ьу ки ми сяй йар офис дя эюс тя рил мя си -
вя тян даш ла рын да ща сц рят ли вя опе ра тив фор -
ма да мцл кий йят щц гу гун дан ис ти фа дя си ня
шя раит йа ра дыр. Йе ни лян миш мо бил хид мят
мя ка ны исяей ни ан да хид мят ляр дян да ща
чох са ки нин ис ти фа дя ет мя си ня им кан ве рир.
Ко ми тя ямяк даш ла ры тя ря фин дян сяй йар хид -
мят ля рин эюс тя рил мя си вя щц гу ги мяс ля щят -
ля рин ве рил мя син дя йе ни лик ля рин тят би ги бир ба -
ша вя тян даш мям нун лу ьу нун тя ми на ты на
йю ня либ.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
тя ря фин дян ке чи ри лян  щяр раъ лар да са дя иш ти -
рак про се дур ла ры щяр кя син ев дян, иш йе рин -
дян вя ин тер не тин ол ду ьу мя кан лар дан
про се ся го шул ма сы ны тя мин едир. Сеч ди йи
ям ла кы елек т рон фор ма да си фа риш ве рян шяхс
вя ис тя ни лян вя тян даш юзял ляш дир мя дяон -
лайн иш ти рак им ка нын дан йа рар ла на би лир.
Мца сир щяр раъ да йа ра ды лан шя раит вя ъял бе -
ди ъи дюв лят ям лак ла ры вя тян даш ла ры сц рят ли
фор ма да дюв лят ям лак ла ры ны юзял ляш дир мя -
йя щя вяс лян ди рир. Об йек тив вя шяф фаф мц щит
ися щяр раъ лар да иш ти рак чы ла рын са йы ны ар ты рыр,
ря га бят ли мц ба ри зя ни фор ма лаш ды рыр.

Гейд еди лян бу амил ляр ля  23 ок т йаб р -
да баш ту тан щяр раъ да вя тян даш ак тив ли йи -
мц ша щи дя олун ду. Бе ля ки, бу дя фя про сес -
дя цму ми лик дя 19 дюв лят ям ла кы юзял ляш -
ди рил ди. Он лар дан 5-и ки чик дюв лят мцяс си ся

вя об йек ти, 8-и гей ри- йа ша йыш, 1-и йа рым чыг
ти ки ли, 5-и ися няг лий йат ва си тя си дир. 

Вя тян даш ла рын ма ра ьы на ся бяб олан ки -
чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри рес пуб -
ли ка нын ра йон вя шя щяр ля рин дя йер ля шир.
Оьуз шя щя рин дя эе ниш тор паг са щя си ня
ма лик Тц тцн ан ба ры нын цму ми фай да лы са -
щя си 1659.2кв.м-дир. Дюв лят ям ла кы нын
йе ни дян гу рул ма сы вя йа фяа лий йя ти нин
бяр па сы ону са щи би цчцн эя лир ли са щя йя че -
ви ря би ляр. Хач маз ра йо ну, Ху дат шя щя ри,
Щей дяр Яли йев кц чя син дя йер ля шян Ям лак
ком п лек си дя га зан ъ лы биз нес цчцн мц на -
сиб дир. Цму ми фай да лы са щя си 237,2 кв.м
олан бу дюв лят об йек ти тор паг са щя си иля
бир эя юзял ляш ди рил ди. Ъя ли ла бад да Та ра
мцяс си ся си, Мин эя че вир дя йар дым чы тя сяр -
рц фат, Лян кя ран да гей ри- йа ша йыш би на сы ки -
ми ям лак лар да бу щяр раъ да юз са щи би ни

тап ды.
Хид мят об йек ти ки ми ис ти фа дя йя им кан

ве ря ъяк гей ри- йа ша йыш са щя ля ри бу щяр раъ -
да да вя тян даш ла ры юзц ня ъялб едя би либ.
Пай тах т да кы гей ри- йа ша йыш са щя ля ри Ня си -
ми, Ся баил вя Би ня гя ди ра йон ла рын да йер -
ля шир. Ба кы шя щя ри, Ня си ми ра йо ну, Мир Ъя -
лал кц чя си 10 цн ва нын да йер ля шян гей ри- йа -
ша йыш са щя си нин щяр ра ъын да ря га бят ли мц щит
мц ша щи дя олун ду. Ил кин гий мят 5 мин ма -
нат тя йин олу нан бу об йек тя га либ иш ти рак чы
5 мин 100 ма нат тяк лиф ет ди. Ра йон лар цз -
ря юзял ля шян гей ри- йа ша йыш са щя ля рин дян
би ри Мин эя че вир шя щя ри, Ш.И.Хя таи кц чя си,
12/1 цн ва нын да йер ля шир. Цму ми фай да лы
са щя си 89.3кв.м олан бу об йек тя иш ти рак чи
12 мин 500 ма нат тяк лиф ет ди.

Ав то мо бил ал маг ар зу сун да олан лар
ися се чим ля ри ни дюв лят ям лак ла ры цз ря едя -

ряк, щяр раъ да иш ти рак ет ди ляр. Юзял ляш ди ри -
лян Даеwоо Не хиа вя КиаОп ти ма мар ка лы
няг лий йат ва си тя ля ри нин бу ра хы лыш та рих ля ри
2005-ъи ил дир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си
тя ря фин дян нюв бя ти щяр раъ 30 ок т йабр та ри -
хин дя ке чи ри ля ъяк. Айын сон щяр ра ъы на
цму ми лик дя 130 дюв лят ям ла кы чы ха ры лыб.
Он лар дан 79-у ки чик дюв лят мцяс си ся вя
об йек ти, 23-ц гей ри- йа ша йыш са щя си, 20-си
сящ м дар ъя мий йя ти, 8-и ися няг лий йат ва си -
тя си дир.Щяр раъ да иш ти рак цчцн Юзял ляш дир -
мя пор та лы цзя рин дян ям ла кы се чиб си фа риш
вер мяк ки фа йят едир. Пор тал да щяр бир ям -
ла кын мюв ге йи, йер ляш мя си, мюв ъуд вя зий -
йя ти ба ря дя фо то шя кил ляр вя мят н мя лу мат ла ры
вар. Ис тя ни лян шяхс про сес дя щям иш ти рак чы
гис мин дя га ты ла, щям дя зи йа рят чи ола раг
щяр раъ эе ди ши ни ъан лы из ля йя би ляр.

Ин вес тор лар цчцн йе ни биз нес им -
кан ла ры йа ра дан щяр раъ лар да дюв лят
ям лак ла ры нын юзял ляш ди рил мя си про -
се си ол дуг ъа ра щат дыр.Елек т рон мц -
щит дя се чим вя си фа риш про се дур ла -
рын дан ке чян ис тя ни лян вя тян даш ол -
ду ьу йер дян шяф фаф вя мца сир щяр -
ра ъа го шу ла би ляр. Юзял ляш мя йя чы -
ха ры лан мцх тя лиф ка те го ри йа лы дюв лят
ям лак ла ры ися щяр бир алы ъы йа эе ниш
се чим ля бя ра бяр, она уй ьун ям ла кы
ра щат лыг ла тап ма ьы да тяк лиф едир.
Щяр раъ лар да йа ра нан бу фцр сят ляр
вя тян даш ма ра ьы ны ар ты ра раг ря га -
бят ли мц щи ти тя мин едир.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко -
ми тя си тя ря фин дян нюв бя ти щяр раъ 20

но йабр та ри хин дя ке чи ри ля ъяк. Щяр ра -
ъа цму ми лик дя 51 дюв лят ям ла кы чы -
ха ры лыб. Он лар дан 14-ц ки чик дюв лят
мцяс си ся вя об йек ти, 5-и гей ри- йа ша -
йыш са щя си, 23-ц сящ м дар ъя мий йя ти,
9-у ися няг лий йат ва си тя си дир.

Бу дя фя вя тян даш лар Ба кы, Эян -
ъя, Сал йан, Лян кя ран ки ми шя щяр вя
ра йон лар да йер ля шян ки чик дюв лят
мцяс си ся вя об йек т ля ри нин юзял ляш -
мя син дя иш ти рак едя би ляр. Бу нюв
дюв лят ям лак ла ры нын цму ми фай да лы
са щя си 14,8 кв.м иля 3763,3 кв.м
ара лы ьын да дыр.Уъар шя щя ри, 29-ъу мя -
щял ля дя йер ля шян "Уъар 3 нюм ря ли
Тя мир Гу раш дыр ма" Мящ дуд Мя су -
лий йят ли Ъя мий йя ти нин цму ми фай да -

лы са щя си 181,8 кв.м-дир. Ки чик дюв -
лят мцяс си ся нин 9 мин 934 кв.м-лик
тор паг са щя си иля бир эя юзял ляш ди рил -
мя си онун иг ти са ди по тен сиа лы ны ар ты -
рыр. 

Гей ри- йа ша йыш са щя ля ри ня эял дик -
дя ися он лар дан 4-ц пай тах т да, 1-и ися
Мин эя че вир шя щя рин дя дир. Бу об йек -
т ля рин цму ми фай да лы са щя си 26,5
кв.м вя 176,7 кв.м ин тер ва лын да дыр.
Ба кы цз ря щяр ра ъа чы ха ры лан гей ри- йа -
ша йыш са щя ля рин дян би ри Ся баил ра йо -
ну, Ш.Яляк бя ро ва кц чя син дя йер ля -
шир. Са щи би ня хид мят са щя си цз ря фяа -
лий йя тя им кан йа ра да ъаг дюв лят ям -
ла кы нын цму ми фай да лы са щя си 106,9
кв.м-дир. Да ща бир эя лир ли ям лак ися

Мин эя че вир шя щя ри, И.Га йы бов кц чя -
син дя ки иа шя об йек ти дир. Гейд олу нан
гей ри- йа ша йыш са щя си нин цму ми фай -
да лы са щя си 124,4 кв.м-дир.

Дюв ля тя мях сус пай ла ры нын щяр -
ра ъа чы ха рыл ды ьы сящ м дар ъя мий йят -
ля ри мцх тя лиф шя щяр вя ра йон лар да
йер ля шир. Ин вес тор лар тя мир- ти кин ти, ся -
на йе, кянд тя сяр рц фа ты вя ди эяр са щя -
ляр цз ря фяа лий йят эюс тя рян бу дюв лят
ям лак ла ры нын  30-45%-лик сящм па -
кет ля ри ни юзял ляш ди ря би ляр.

Мер ъе дес, БМW,Щйун даи, То -
фаш вя ди эяр брен д ля рин дян олан няг -
лий йат ва си тя ля ри дя  бу дя фя щяр ра ъа
чы ха ры лан дюв лят ям лак ла ры ара сын да -
дыр. Щяр кя ся  ма раг лы ола би ля ъяк бу

ав то мо бил ля рин бу ра хы лыш та рих ля ри
1995-2006 ил ляр дир.

Ко ми тя нин тяш кил ет ди йи щяр раъ лар
ба ря дя иъ ти маи мя лу мат лан дыр ма
Юзял ляш дир мя пор та лы (при ва ти за -
тион.аз) иля бя ра бяр, ко ми тя нин ряс ми
сай ты (емдк.эов.аз), фа ъе бо ок со сиал
шя бя кя син дя ки ряс ми ся щи фя вя при -
ва ти за тион.аз ся щи фя си ва си тя си ля апа -
ры лыр. Щяр раъ да иш ти рак ет мяк ис тя йян
шях с ляр елек т рон фор ма да гей дий йат -
дан ке чя ряк, ил кин гий мя тин 10%-и
щяъ мин дя бе щи юдя йиб си фа риш чи йя
чев ри ля би ляр. Гейд едяк ки, тяш кил
олу нан щяр раъ да ис тя ни лян шяхс щям
он лайн, щям дя ъан лы фор ма да  иш ти -
рак едя би ляр.



3ШЯНБЯ, 27 ОКТЙАБР 2018-ci il, №42 (1095) Комитядя

Åëàíëàð

Бакыда Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатына цзв дювлятлярин юзялляшдирмя гурумлары рящбярляринин 6-ъы иъласы кечирилиб

27 нойабр 2018-ъи ил тарихиндя саат 15.00-да илкин щярраъа чыхарылаъаг дювлят няфиня мцсадиря едилмиш  ямлакларын сийащысы

23 октйабр 2018-ъи ил тарихиндя кечирилмиш щярраъда сатылан дювлят няфиня мцсадиря едилмиш ямлакларын сийащысы

25-26 ок т йабр та рих ля рин дя Ба кы шя щя -
рин дяИг ти са ди Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты на
(ИЯТ) цзв дюв лят ля рин юзял ляш дир мя вя
юзял сек то рун ин ки ша фы цз ря йцк сяк ся вий -
йя ли Иш чи Гру пу нун 5-ъи иъ ла сы, юзял ляш дир -
мя гу рум ла ры рящ бяр ля ри нин ися 6-ъы иъ ла сы
ке чи ри либ. Тяд би рин ясас мяг ся ди цзв юл кя -
ляр ара сын да юзял ляш мя са щя син дя ямяк -
даш лы ьын ин ки шаф ет ди рил мя си, гар шы лыг лы тяъ -
рц бя мц ба ди ля си нин вя мц за ки ря ля рин апа -
рыл ма сы, уьур лу ла йи щя ля рин бир эя иъ ра сы, о
ъцм ля дян иг ти са дий йа тын бу са щя си ня ин -
вес ти си йа ла рын ъялб едил мя си дир. Ей ни за -
ман да юзял ляш мя нин иг ти са дий йат да кы хц -
су си чя ки си нин ар т ма сы иля баь лы иде йа бан кы -
нын фор ма лаш ма сы, щям сяр ма йя чи, щям
дя дюв лят цчцн эя лир ли юзял ляш мя мо де ли -
нин ща зыр лан ма сы, бцд ъя да хи лол ма ла рын да
юзял ляш мя нин па йы нын ар ты рыл ма сы ясас щя -
дяф ляр дян дир.

Тяд бир дя Иг ти са ди Ямяк даш лыг Тяш ки ла -
ты нын Баш ка ти би ъя наб Ща ди Сц лей ман пур,
Тцр ки йя нин, Ира нын, Яф га ныс та нын, Гыр ьы зыс -
та нын юзял ляш мя гу рум ла ры нын рящ бяр ля ри,
щям чи нин тяш ки ла та цзв олан 10 юл кя нин
йцк сяк ся вий йя ли нц ма йян дя ля ри вя щя мин
дюв лят ля рин Азяр бай ъан да олан фюв гя ла дя
вя ся ла щий йят ли ся фир ля ри иш ти рак едиб ляр. 

Тяд бир чяр чи вя син дя Азяр бай ъа нын
мца сир дюв р дя уьур ла ры ны вя ин ки шаф йо лу ну
якс ет ди рян филм нц ма йиш олу нуб.

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си -
нин сяд ри ъя наб Кя рям Щя ся нов юзял ляш -
дир мя гу рум ла ры рящ бяр ля ри нин 6-ъы иъ ла сын -
да кы чы хы шын да Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин рящ -
бяр ли йи иля мца сир ча ьы рыш ла рын тя ляб ля ри ня
уй ьун щя йа та ке чи ри лян ар ды ъыл ис ла щат лар
щаг гын да мя лу мат ве ря ряк бил ди риб ки, бу
ис ла щат лар са йя син дя юл кя ми зин иг ти са дий йа -
тыюз да йа ныг лы лы ьы ны да ща да мющ кям лян -
дир мяк дя дир.Сон бир не чя ил дя юл кя миз дя
щя йа та ке чи ри лян ла йи щя ляр ня ти ъя син дя

кянд тя сяр рц фа ты, ин ша ат, ма лий йя, няг лий -
йат, ра би тя, ти ъа рят, хид мят ки ми са щя ляр ин -
вес тор лар цчцн ъял бе ди ъи ли йи ни ар тыр маг да -
дыр.Бу ис ла щат лар чяр чи вя син дя ям лак ида ря -
чи ли йи сек то ру нун да бей нял халг стан дар т ла -
ра уй ьун мца сир ляш мя си тяд бир ля ри эю рц -
лцр.Тор паг ла рын Елек т рон Ка дастр Учо ту
Ин фор ма си йа Сис те ми, тор паг ин зи бат чы лы ьы
вя ис ти фа дя си цзя рин дя да ща ся мя ря ли ня за -
ря тин тя мин олун ма сы мяг ся ди ля Пейк Ня -
за рят Сис те ми ки ми ири ла йи щя ляр иъ ра олу нур.
Да шын маз ям лак цзя рин дя щц гуг ла рын гей -
дий йа ты цз ря чы ха рыш ла рын 1 иш эц нц мцд дя -
тин дя ве рил мя си, ща бе ля бу  чы ха рыш ла рын
елек т рон фор ма та ке чи рил мя си мцм кцн
олуб.

Ко ми тя сяд ри Азяр бай ъан да дюв лят
ям ла кы нын ида ря едил мя си вя юзял ляш ди рил -
мя си са щя син дя щя йа та ке чи ри лян ис ла щат лар -
дан эе ниш шя кил дя сюз ачыб. Бил ди риб ки,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Яли йе вин рящ бяр ли йи иля бу са -
щя нин мо дер н ляш ди рил мя си, мца сир ида ряет -
мя стан дар т ла ры нын тят би ги, о ъцм ля дян
дюв лят- юзял тя ряф даш лы ьы нын гу рул ма сы ис ти -

га мя тин дя уьур лу ня ти ъя ляр ял дя еди лир. Юл -
кя баш чы сы нын тяс диг ет ди йи "Мил ли иг ти са дий -
йат вя иг ти са дий йа тын ясас сек тор ла ры цз ря
Стра те жи Йол Хя ри тя син дя" юл кя цз ря мцяй -
йян ляш ди ри лян 4 стра те жи щя дяф дян би ри юзял -
ляш мя иля баь лы дыр. Бу эцн ма шын га йыр ма,
ме тал лур эи йа, дяз эащ га йыр ма, ъи щаз га йыр -
ма, ким йа, йе йин ти мящ сул ла ры, кянд тя сяр -
рц фа ты, йцн эцл ся на йе, ся щий йя, мя дя ний -
йят, ид ман вя ту ризм сек тор ла рын да юзял ляш -
дир мя са щя син дя ямяк даш лыг цчцн эе ниш
им кан лар мюв ъуд дур. Бир сы ра ин ф рас т рук тур
са щя ляр дя, ща бе ля енер жи, те ле ком му ни ка -
си йа, банк, ту ризм са щя ля рин дя йе ни юзял -
ляш дир мя им кан ла ры, бей нял халг тяъ рц бя ляр
юй ря ни лир. Юзял ляш мя про се си ня ха ри ъи ин -
вес тор ла рын ъялб едил мя си мяг ся ди ля дцн -
йа да та ны нан бир чох ин вес ти си йа фон д ла ры на,
ком мер си йа вя ин вес ти си йа бан к ла ры на, ща -
бе ля ха ри ъи шир кят ля ря юзял ляш дир мя дя иш ти -
ра ка даир дя вят ляр эюн дя ри либ. 

Юзял ляш мя са щя си нин там елек т рон лаш -
ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя эе ниш миг йас лы иш -
ляр щя йа та ке чи ри лир."Елек т рон щяр раъ"ын -
ке чи рил мя си юзял ляш мя са щя син дя тят биг

еди лян ин но ва тив ла йи щя ляр дян дир. Шяф фаф лы -
ьын вя мя лу мат лан дыр ма нын да ща да ар ты -
рыл ма сы мяг ся ди ля ис ти фа дя йя ве ри лян
"Юзял ляш дир мя пор та лы"ндаю зял ляш мя йя
чы ха ры лан дюв лят ям лак ла ры ба ря дя эе ниш
спек т р ли мя лу мат лар тяг дим олу нур. Пор та -
лын зи йа рят чи ля ри нин са йы ар тыг 2 мил йо ну
ке чиб.  Ща зыр кы мяр щя ля дя юзял ляш ди ри лян
дюв лят ям ла кы мцс тя гил гий мят лян ди ри ъи -
ляр ъялб олун маг ла ба зар прин сип ля ри яса -
сын да гий мят лян ди ри лир. 

Иъ лас да чы хыш едян Иг ти са ди Ямяк даш -
лыг Тяш ки ла ты нын Баш ка ти би ъя наб Ща ди Сц -
лей ман пу рюл кя миз дя щя йа та ке чи ри лян иг -
ти са ди ис ла щат ла ры йцк сяк гий мят лян ди ря -
ряк, бил ди риб ки, бу эцн Ба кы да ке чи ри лян
бу тяд бир юл кя ляр ара сын да юзял ляш мя са -
щя син дя тяъ рц бя мц ба ди ля си нин апа рыл ма -
сы, цзв дюв лят ляр дя тят биг олу нан ин но ва -
тив ла йи щя ля рин юй ря нил мя си, бу са щя дя
яла гя ля рин гу рул ма сы ба хы мын дан уьур лу
плат фор ма дыр.

Да ща сон ра Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят
Ко ми тя си нин сяд ри Кя рям Щя ся нов Иг ти са -
ди Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты на цзв дюв лят ля рин

юзял ляш дир мя гу рум ла ры рящ бяр ля ри нин 6-ъы
иъ ла сы нын сяд ри се чи либ. 

Тяд бир чяр чи вя син дя ИЯТ-я цзв олан
юл кя ля рин аи дий йя ти гу рум рящ бяр ля ри нин чы -
хыш вя тяг ди мат ла ры олуб. Тцр ки йя нин Юзял -
ляш мя Тяш ки ла ты нын пре зи ден ти ъя наб Ащ -
ме тАк су Тцр ки йя дя дюв лят ям ла кы нын
юзял ляш ди рил мя си щаг гын да иъ лас иш ти рак чы ла -
ры на эе ниш мя лу мат вер миш, щям чи нин иъ ла -
сын ящя мий йя ти ня дя то хун муш вя бил дир -
мыш дыр ки, тяд бир тяш ки ла та цзв олан дюв лят -
ля рин юзял ляш мя иля баь лы яла гя ля ри ни да ща
да эе ниш лян ди ря ъяк дир. 

Ира нын Юзял ляш мя Тяш ки ла ты нын пре зи -
ден ти ъя наб Мир Али Аш ра фАб дол лащ Поу ри -
щос сеин ися цзв дюв лят ляр дя юзял ляш мя иля
баь лы га нун ве ри ъи лик вя тян зим ля мя си йа -
ся ти нин оп ти мал лаш ды рыл ма сы ны, чох тя ряф ли
мцс тя ви дя ямяк даш лыг яла гя ля ри нин да ща
да ин тен сив ляш ди рил мя си ни ва ъиб са йыб.

Ди эяр чы хыш едян Гыр ьыз Рес пуб ли ка сы
Щю ку мя ти йа нын да Дюв лят Ям ла кы нын Ида -
ря Едил мя си Фон ду нун сяд ри ъя наб Ре нат
Ту ле бер ди йев вя Яф га ныс тан Ис лам Рес -
пуб ли ка сы нын Да шын маз Ям лак Гу ру му -

нун рящ бя ри ъя наб Ъа вад Пей кар бу са щя
иля баь лы юл кя ля рин дя ки мюв ъуд вя зий йят -
дян да ны ша раг, юзял ляш мя нин да ща да ин ки -
ша фы, иг ти са дий йат да кы мюв ге йи нин эцъ лян -
ди рил мя си цчцн йе ни лик ля рин тят би ги ня вя
ямяк даш лы ьын эе ниш лян ди рил мя си ня ещ ти йаъ
ол ду ьу ну вур ьу ла мыш лар. Ар дын ъа ди эяр
цзв дюв лят ляр дя дя юзял ляш дир мя са щя син -
дя йе ни лик ляр ля баь лы чы хыш лар дин ля нил миш -
дир. Щям чи нин ИЯТ- ин Ти ъа рят вя Ся на йе
Па ла та сы нын юзял сек тор ла баь лы фяа лий йя ти
щаг гын да, "Юзял ляш дир мя дя прио ри тет са щя -
ляр вя ямяк даш лы ьын эе ниш лян ди рил мя си",
"Енер жи, те ле ком му ни ка си йа вя ди эяр ин ф -
рас т рук тур са щя ля рин дя дюв лят- юзял тя ряф -
даш лы ьы", "Ха ри ъи Бир ба ша Ин вес ти си йа лар да
юзял ляш дир мя нин ро лу" мюв зу ла рын да чы хыш -
лар олуб.

Да ща сон ра ИЯТ Ка тиб ли йи нин фяа лий йя -
ти иля баь лы ще са бат дин ля ни либ.

Сон да Иг ти са ди Ямяк даш лыг Тяш ки ла ты на
цзв дюв лят ля рин юзял ляш дир мя гу ру му рящ -
бяр ля ри нин  6-ъы иъ ла сы нын ня ти ъя си ола раг
"Юзял ляш дир мя цз ря Ба кы Бя йа на ты"гя бул
олу нуб. 

Сыра сайы Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван Юлчц ващиди Мигдары Ямлакын старт (сатыш) гиймяти                    10% бещ                                
Низами району

1 "Самсунэ А1" маркалы мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 10 1
Салйан району

2 Тцтцн мямулатлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин 5 сайлы зона бюлмяси ядяд 10 9 0,9
Эянъя шящяри

1 Мис нагилляр Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин 2 сайлы зона бюлмяси кг 16 96 9,6
2 "Самсунэ ФМ Радио" маркалы мобил телефон апараты Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин 2 сайлы зона бюлмяси ядяд 1 5 0,5

Гейд: Щярраъда иштирак етмяк истяйян физики вя щцгу-
ги шяхсляр сатыша чыхарылан ямлакла таныш олмаг вя сифариш вермяк
цчцн Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында  Щярраъларын
Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня мцраъият едя билярляр.
Щярраъларда ганунвериъилийя мцвафиг олараг алыъы щесаб едилян,
сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш, сатылан ямлакын
илкин сатыш гиймятинин 10 %  щяъминдя бещ юдямиш щцгуги вя
физики шяхсляр иштирак едя билярляр. Сифаришляр Азярбайъан
Республикасынын Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанын-

да Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри,
Няриманов району, З.Хялил кцчяси, 11 цнванында саат 9:00-дан
18:00-а гядяр) вя йахуд комитянин е-емдк.эов.аз електрон
хидмятляр порталы васитясиля щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3
банк эцнц галанадяк гябул олунаъагдыр. Сифаришляр вя ашаьыда-
кы сянядляр (електрон хидмят васитясиля верилян сифариш истисна
олмагла) Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя щярра-
ъын кечирилмясиня ян азы 3 банк эцнц галанадяк гябул олуна-
ъагдыр:

- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш
гайдада тясдиг едилмиш сурятляри;

- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти;
- ашаьыдакы щесаба 10% бещин кючцрцлмясини тясдиг едян

сянядин суряти;
Щесаб нюмряси:
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи, Код 210005, ВЮЕН

1401555071, 
Мцхбир щесаб АЗ85НАБЗ01360100000003003944,

СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вясаити алан:Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин  йанын-

да Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи,                                                           
Щесаб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902  ВЮЕН

2000325371. 
Бцдъя тяснифатынын коду: 142191
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району, З.Хялил 11              
Тел: 193

23 октйабр 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря 
кечирилмиш щярраъларда сатылмыш истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакларынын сийащысы 

Бакы шящяри  цзря 23 октйабр 2018-ъи ил тарихдя кечирилмиш щярраъда сатылмыш  няглиййат васитяляринин сийащысы

манатла

манатла

Сыра сайы Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван Юлчц ващиди Мигдары Ямлакын старт  гиймяти                    Ямлакын сатыш гиймяти                    

1 Гызыл-зинят яшйалары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 158 30348,54 30348,54

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми сащя-

си (кв.м)
Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Щярраъа чыхарылан  илкин
сатыш гиймяти (манат)

Щярраъда йекун
сатыш гиймяти

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
Мир Ъялал кцчяси, 10

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

24,1 х 5000 5100 
№61

23.02.2018

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району,
Лермонтов кцчяси, 119

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын йерцстц
сащясинин бир щиссяси 9.4 кв.м
вя йарымзирзямиси 15.0 кв.м

24,4 х 12500 12500 
№139

21.10.2016

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
А.Мустафайев кцчяси, 23

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

28,5 х 7000 7000 
№135

14.10.2016

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району,
7-ъи микрорайон, Абай
Кунанбайев кцчяси, 4

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

33,0 х 5500 5500 
№61

23.02.2018

5
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району,
С.Рцстям кцчяси, 55

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Департаменти,
Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

4 мяртябяли бинанын йарымзирзя-
мисинин бир щиссяси

13,7 х 5000 5000 
№73

31.03.2017

6
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Минэячевир шящяри,
М.Магомайев кцчяси, 71

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бясинин бир щиссяси

56,0 х 7500 7500 
№124

04.05.2018

7
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Щаъыгабул шящяри, Щ.Щямидов
кцчяси, 23

Щаъыгабул Район Иъра Щакимиййяти, Щаъыгабул Коммунал Мцяссисяляри Идаряси 1 мяртябяли бинанын бир щиссяси 41,3 х 3500 3500 
№124

04.05.2018

8
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Минэячевир шящяри, Ш.И.Хятаи
кцчяси, 12/1

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи мяртя-
бясинин бир щиссяси

89,3 х 12500 12500 
№124

04.05.2018

№ Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Автоняглиййат васитяляринин маркасы Бурахылыш или Щярраъа чыхарылан  илкин сатыш гиймяти (манат) Щярраъда йекун сатыш гиймяти Протокол №-си вя тарихи

1 Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи Даеwоо Нехиа 2005 3000 3000 30/18      20.09.2018

2 Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи Даеwоо Нехиа 2005 3000 3000 30/18      20.09.2018

3 Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи КИА Оптима 2005 4000 4000 30/18      20.09.2018

4 Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи КИА Оптима 2005 4000 4000 30/18      20.09.2018

5 Азярбайъан Республикасынын Верэиляр Назирлийи КИА Оптима 2005 4200 4200 30/18      20.09.2018



4ШЯНБЯ, 27 ОКТЙАБР 2018-ci il, №42 (1095) Åëàíëàð
27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя щярраъа чыхарылан няглиййат васитяляринин сийащысы

23 октйабр 2018-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары цзря кечирилмиш 
щярраъларда сатылмыш кичик дювлят мцяссисяляринин (обйектлярин) сийащысы

23 октйабр 2018-ъи ил тарихдя Тяртяр районунда кечирилимиш щярравда тикинтиси дондурулмуш, 
тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы

С/Н Баланссахлайыъы мцяссисянин ады Автоняглиййат васитясинин маркасы Бурахылыш или Старт гиймяти (манатла) 10% бещ (манатла)

1. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

2. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2009 14000 1400

3. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

4. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

5. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

6. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2009 14000 1400

7. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2009 14000 1400

8. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2009 14000 1400

9. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

10. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

11. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

12. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

13. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

14. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

15. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

16. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

17. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2009 14000 1400

18. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2009 14000 1400

19. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

20. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

21. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

22. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

23. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

24. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2009 14000 1400

25. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

26. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

27. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ ДАЕWОО БЪ212МА 2008 13500 1350

28. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 25000 2500

29. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 25000 2500

30. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 25000 2500

31. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 25000 2500

32. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 25000 2500

33. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 25000 2500

34. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 25000 2500

35. Азярбайъан Республикасынын Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийинин “Автомобил Няглиййаты иля Дашымаларын Тяшкили” ММЪ-нин табели тяшкилаты олан “3 нюм-
ряли Бакы Автоняглиййат Мцяссисяси” ММЪ МАН ЛИОН С Ълассик А-74 2008 25000 2500

36. Хызы район Иъра Щакимиййяти Ниссан Махима 2005 5400 540

37. Азярбайъан Республикасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында Кянд Тясяррцфаты Лайищяляри вя Кредитляринин Идаря Едилмяси цзря Дювлят Хидмяти Ниссан Махима 2007 6300 630
38. Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти Игтисадиййат Комитяси ГАЗ-31029 1994 400 40
39. Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты Тофаш Шащин 2005 1800 180
40. Азярбайъан Республикасы Дахили Ышляр Назирлийи Мадди-Техники Тяминат Баш Идарясиня билаваситя табе олан Автомобил Тясяррцфаты ГАЗ-3102 2007 1800 180
41. Азярбайъан Республикасы Хцсуси Дювлят Мцщафизя Хидмяти ГАЗ-14 1985 20000 2000
42. Азярбайъан Республикасы Хцсуси Дювлят Мцщафизя Хидмяти ГАЗ-14 1983 20000 2000

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчиляринин

сайы (няфяр)
Илкин сатыш (старт)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын №-
си вя тарихи

1 Тара мцяссисяси Ъялилабад шящяри, Я.Рящимов кцчяси, 2А Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 68,0 917,1 х 15000 15000 
№124

04.05.2018

2 Донузчулуг йардымчы тясяррцфаты Минэячевир шящяри, Ахмаз яразиси Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 953,3 24800,0 1 48375 48375 
№143

28.10.2016

3 Гейри-йашайыш бинасы Лянкяран району, Болади кянди
Лянкяран Шящяр Иъра Щакимиййяти, Лянкяран шящяр Мянзил

Тясяррцфаты Идаряси
72,5 200,0 х 3500 3500 

№242
21.09.2018

4 Ямлак комплекси
Хачмаз району, Худат шящяри, Щейдяр Ялийев

кцчяси, 11
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 237,2 658,5 х 25000 25000 

№124
04.05.2018

5 Тцтцн анбары Оьуз шящяри, Азадлыг кцчяси, 2Ъ
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кечмиш

"Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
1659,2 14397,9 х 105000 105000 

№247
27.10.2017

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг сащяси

(кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти (манат)
Сярянъамын №-

си вя тарихи

1
Гушчулуг фабрикинин

йарымчыг тикилиси
Тяртяр району,
Гараьаъы кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

47635,0 10000 50000 60000 60000 
№124

04.05.2018
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Сыра сайы Ямлакын ады Ямлакын йерляшдийи цнван Юлчц ващиди Мигдары Ямлакын старт (сатыш) гиймяти                    10% бещ                                Щярраъларын сайы

Сабунчу району

1 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 5 0,5 5

2 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 5 19,5 1,95 4

Сябаил району

1
ФАЭ маркалы, Алманийа истещсалы олан мцхтялиф юлчцлц дийиръякли йастыглар

(подшипник), мцхтялиф нюв филтрляр, дцзляндириъиляр, релеляр вя лампалар
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 779 4026,75 402,68 5

2 "БГ" маркалы  мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 4,5 0,45 3

Хятаи району

1 "Мерседес-Бенз 230 " маркалы автомобил Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи сахланъ йери ядяд 1 1250 125 5

2 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар вя йаддаш карты Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 4 24 2,4 5

3 ТП-Линк модем Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 20 2 5

4 Ноутбук Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 3 210 21 5

Нясими району 

1 8 МЛ 376724-281 моделли автомобил радиаторлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 2 100 10 5

2 Мянзил Бакы шящяри, Нясими району, А.Мящяррямов кцчяси 44А ядяд 1 43200 4320 3

Низами району

1 "Транъенд" маркалы Миъро СД йаддаш карты Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 2 0,2 5

2 "Нокиа Е 1205" маркалы  мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 27 2,7 3

Бинягяди району

1 "Съаниа" маркалы автомашын Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин тяйин етдийи сахланъ йери ядяд 1 23500 2350 5

2 "Кенхида" маркалы мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 2,5 0,25 5

3 Эцмцш мямулатлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 13358 18965 1896,5 2

Гарадаь району

1 "Самсунэ СМ-Т211" маркалы  мобил телефон Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 22,5 2,25 3

2 Мцхтялиф маркалы мобил телефонлар Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 8 261 26,1 2

3 Принтер Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин анбары ядяд 1 80 8 2

Сумгайыт шящяри

1 Мянзил Сумгайыт шящяри, 16-ъы мящялля, ев 41/6 ядяд 1 35100 3510 3

2 Мянзил Сумгайыт шящяри, 5-ъи микрорайон, ев 3/12 ядяд 1 42300 4230 3

Гейд: Щяр раъ да иш ти рак ет мяк ис тя йян фи зи ки вя щц гу ги шях с -
ляр са ты ша чы ха ры лан ям лак ла та ныш ол маг вя си фа риш вер мяк цчцн
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си йа нын да  Щяр раъ ла рын Тяш -
ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи ня мц ра ъият едя би ляр ляр. Щяр раъ лар да
га нун ве ри ъи ли йя мц ва фиг ола раг алы ъы ще саб еди лян, си фа ри ши вя ди -
эяр зя ру ри ся няд ля ри тяг дим ет миш, са ты лан ям ла кын ил кин са тыш
гий мя ти нин 10 %  щяъ мин дя бещ юдя миш щц гу ги вя фи зи ки шях с -
ляр иш ти рак едя би ляр ляр. Си фа риш ляр Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин йа нын да Щяр раъ ла рын

Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя (Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра -
йо ну, З.Хя лил кц чя си, 11 цн ва нын да са ат 9:00-дан 18:00-а гя -
дяр) вя йа худ ко ми тя нин е-емдк.эов.аз елек т рон хид мят ляр пор -
та лы ва си тя си ля щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян эе ъи 3 банк эц нц га ла -
на дяк гя бул олу на ъаг дыр. Си фа риш ляр вя аша ьы да кы ся няд ляр (елек -
т рон хид мят ва си тя си ля ве ри лян си фа риш ис тис на ол маг ла) Щяр раъ ла -
рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя щяр ра ъын ке чи рил мя си ня ян
азы 3 банк эц нц га ла на дяк гя бул олу на ъаг дыр:

- щц гу ги шях с ляр цчцн тя сис ся няд ля ри нин мцяй йян олун муш

гай да да тяс диг едил миш су рят ля ри;
- фи зи ки шях с ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин су ря ти;

- аша ьы да кы ще са ба 10% бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся -
ня дин су ря ти;

Ще саб нюм ря си:
Дюв лят Хя зи ня дар лыг Аэен т ли йи, Код 210005, ВЮЕН

1401555071, 
Мцх бир ще саб АЗ85НАБЗ01360100000003003944,

СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22.
Вя саи ти алан:Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин  йа нын -

да Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зи,                                                           
Ще саб № АЗ77ЪТРЕ00000000000002647902  ВЮЕН

2000325371. 
Бцд ъя тяс ни фа ты нын ко ду: 142191
Бцд ъя ся вий йя си нин ко ду: 7
Цн ван: Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну, З.Хя лил 11              
Тел: 193

Пул щяр ра ъын да га нун ве ри ъи ли йя мц ва фиг ола раг, алы ъы ще саб
еди лян, си фа ри ши вя ди эяр зя ру ри ся няд ля ри тяг дим ет миш  щц гу ги вя
фи зи ки  шях с ляр иш ти рак едя би ляр ляр.

Си фа риш ляр  Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля -
ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин йа нын да Щяр раъ ла рын  Тяш ки ли цз ря Аук -
сион Мяр кя зин дя (Ба кы шя щя ри, Ня ри ма нов ра йо ну, З.Хя лил кц -
чя си, 11 цн ва нын да  са ат 9:00-дан 18:00-а гя дяр) вя йа худ ко -
ми тя нин е-емдк.эов.аз елек т рон хид мят ляр пор та лы ва си тя си ля щяр -
ра ъын ке чи рил мя си ня ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк  гя бул олу -
на ъаг дыр. Мя лу мат дяръ олун ду ьу эцн дян щяр раъ да иш ти рак ет -

мяк ар зу сун да олан фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр сящ м ля ри са ты ша чы -
ха ры лан мцяс си ся ляр ба ря дя зя ру ри мя лу мат лар ла ко ми тя нин при -
ва ти за тион.аз пор та лын да вя  емис си йа прос пек т ля ри (юзял ляш дир мя
план ла ры)  иля  Щяр раъ ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дя  та -
ныш ола би ляр ляр.

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн (елек т рон си фа риш ве рян ляр ис -
тис на ол маг ла) Сящ м дар ъя мий йят ля ри нин сящ м ля ри нин вя мцш тя -
ряк мцяс си ся ля рин ни зам на мя ка пи та лын да кы дюв ля тин па йы нын
пул щяр раъ ла рын да са ты шы цз ря щяр раъ ко мис си йа сы на   щяр ра ъын ке -
чи рил мя си ня ян эе ъи 3 банк эц нц га ла на дяк аша ьы да кы ся няд ляр

тяг дим олун ма лы дыр:
-мцяй йян едил миш гай да да тяс диг олун муш фор ма да си фа риш;

-мцяй йян едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян юдя -
мя ся ня ди нин су ря ти;

(пул щяр раъ ла ры на чы ха ры лан сящ м ля рин ил кин са тыш гий мя ти нин
10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан -
кын да  Ям лак Мя ся ля ля ри  Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 ще саб лаш ма ще са бы на
(ВЮЕН:2000015631) юдя нил мя ли дир.)

-щц гу ги шях с ляр цчцн тя сис ся няд ля ри нин мцяй йян олун муш

гай да да тяс диг едил миш су рят ля ри;        
-фи зи ки шях с ляр цчцн шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин су ря ти.
Пул щяр ра ъы 2018-ъи илин но йабр айы нын 27-дя са ат 09:30-да

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми -
тя си нин Ин фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя
Мяр кя зин дя (цн ван: Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139
А) ке чи ри ля ъяк дир.

Яла вя мя лу ма ты  Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин
193 нюм ря ли чаь ры мяр кя зи  ва си тя си иля вя ко ми тя нин при ва ти за -
тион.аз  пор та лын дан ала би ляр си низ.

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на
аша ьы да кы ся няд ляр щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц
га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с -
ляр цчцн: гей дий йат шя ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг
едил миш фор ма да си фа риш.

3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян
едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан -

кын да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ Ъя ли ла бад шя щя рин дя мц ва фиг йер ли щяр раъ ко -
мис си йа сы тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ъя ли ла бад шя щя ри цз ря: цн ван: Ъя ли ла бад шя щя ри, Щей дяр Яли -

йев прос пек ти, 151 яла гя те ле фо ну: (код 02524) 5-50-03
Щяр ра ъын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла -

рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя иъа -
ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на
аша ьы да кы ся няд ляр щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц
га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с -
ляр цчцн: гей дий йат шя ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг
едил миш фор ма да си фа риш.

3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян
едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан -

кын да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ Даш кя сян шя щя рин дя мц ва фиг йер ли щяр раъ ко -
мис си йа сы тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Даш кя сян шя щя ри цз ря:  цн ван: Даш кя сян шя щя ри, Щей дяр

Яли йев мей да ны, 4 яла гя те ле фо ну: (код 2221) 5-56-51
Щяр ра ъын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла -

рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя иъа -
ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

2018-ъи илнойабр айынын 27-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис тарихи Сящмдар ъямиййятинин щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми
(манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд) 

Бир сящмин
номинал гий-
мяти (манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр  Сатыша чыхарылан
сящмлярин номи-

нал дяйяри
(манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин

щярраъ (сатыш) гий-
мяти (манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя щесаб-
ланмыш бещин мябляьи

(манат)

сайы
(ядяд)

бурахылмыш сящ-
млярин цмуми
сайында %-ля

1 Аьъабяди Агротехсервис №1188 15.12.1997 Аьъабяди району, Щиндарх кянди 658526,60 329263 2,00 98791 30,00 197582,00 98791,00 9879,10
2 Азяринком №53     04.03.1997 Бакы шящяри, Сябаил району, Я.Ялийев кцчяси, 38 77799,60 38900 2,00 13615 35,00 27230,00 13615,00 1361,50
3 Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя №96  17.04.2007 Ширван шящяри, Мещмандаров кцчяси, 1 85986,00 171672 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70
4 Кцрдямир Кяндкимйа № 399 04.07.97 Кцрдямир шящяри, С.Шыхялийев кцчяси, 50 170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40
5 Минэячевир Гум Чынгыл №1323 21.09.1998 Минэячевир шящяри, 20 Йанвар кцчяси, 1 1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70
6 Нефтчала Ят  №273    02.06.1997 Нефтчала району, Ашаьы Сурра кянди 175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30
7 Порт Илич Хидмят №357   26.06.1997 Лянкяран району, Лиман шящяри 171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

8 Сабунчу Тиъарят Тяъщизат №93  16.04.2007
Бакы шящяри, Сабунчу району, 1-ъи Забрат гясябяси, Фрунзе

кцчяси, 13
90162,00 45081 2,00 20135 44,66 40270,00 20135,00 2013,50

9 Шыхлар Бройлер №544  06.04.1998 Масаллы району, Шыхлар кянди 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00
10 Товуз Мяишят №596   15.08.1997 Товуз шящяри, С.Вурьун кцчяси, 14 110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80
11 Уъар аьаъ емалы №52  27.02.2004 Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 10 70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30
12 Уъар Иншаат Хидмят №361  28.11.2007 Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 13 25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40
13 Хачмаз Механизасийа Няглиййат №93  15.04.2005 Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси, 4 123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30
14 Хырдалан йцк няглиййат №316  27.12.2006 Абшерон району, Хырдалан шящяри, кечид 1290 83692,00 41846 2,00 18731 44,76 37462,00 18731,00 1873,10
15 Хосров Метал Пластмас №541    06.04.1998 Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00
16 Йевлах Кяндкимйа №246  09.02.1998 Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчяси, 15 185295,60 82647 2,00 27794 30,00 55588,00 27794,00 2779,40
17 Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат № 453  23.03.1998 Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчяси,3 738888,80 369444 2,00 110879 30,01 221758,00 110879,00 11087,90
18 Йевлах Тикинти Гурашдырма №09  23.01.2007 Йевлах шящяри, Аран гясябяси 65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80
19 Забрат Тикинти Гурашдырма №663   20.04.1998 Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат-2, Трамвай кцчяси 87385,60 43692 2,00 13107 30,00 26214,00 13107,00 1310,70
20 Загатала Сянайе Комбинаты №56  28.02.2003 Загатала району, Икинъи Тала кянди 53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00

27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Ъялилабад шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Дашкясян тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%) (манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли шярт-
лярля сатымыш щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
31 сайлы Сяййар Ме ха -
никляшдирилмиш Дястя

Ъялилабад шящяри,
Гуртулуш кцчяси, 14А

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

38,0 19837,3 1 2500 х 117500 120000 12000 

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш) гий-
мяти (100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми илкин
(сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Дашкясян шящяри,
М.Ясядов кцчяси, 10

Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян
шящяр Коммунал Мцяссисяляри Комбинаты

2 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

11,9 х 900 х 900 90 



6ШЯНБЯ, 27 ОКТЙАБР 2018-ci il, №42 (1095) Åëàíëàð
27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Шямкир тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Чюряк маьа-

засы
Шямкир району, Кцр гясябяси, Щязи
Асланов кцчяси, 3-ъц дюнэя, бина 4

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи,
кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

555,8 3055,0 х 17500 х 7500 25000 2500 

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на
аша ьы да кы ся няд ляр щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц
га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с -
ляр цчцн: гей дий йат шя ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг
едил миш фор ма да си фа риш.

3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян
едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан -

кын да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ Шям кир шя щя рин дя мц ва фиг йер ли щяр раъ ко мис -
си йа сы тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Шям кир шя щя ри цз ря: цн ван: Шям кир шя щя ри, С.Вур ьун кц чя -

си, 162 яла гя те ле фо ну: (код 02230) 5-33-71
Щяр ра ъын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла -

рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя иъа -
ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасы-
на ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг

едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцва-
фиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа

Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)

Ширван шящяри цзря: цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси 14, ялагя телефону: (код 02121) 5-27-98

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 
текрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сураханы району, Щювсан
гясябяси, 14/15-ъи мящялля, бина 10

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал
Тясяррцфаты Департаменти, Сураханы район Мянзил

Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

29,9 х 3000 х 3000 300 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси,
15

Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр
Мянзил Тясяррцфаты Идаряси

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

34,1 х 1350 х 1350 135 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Ширван шящяри, Хягани кцчяси, 22
Ширван Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ширван шящяр

Мянзил Тясяррцфаты Идаряси
5 мяртябяли бинанын зирзя-

мисинин бир щиссяси
33,4 х 1300 х 1300 130 

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатымыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
138 сайлы
маьаза

Минэячевир шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 110А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-
миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 

273,2 х 1 27500 х х 27500 2750 

2
7 сайлы

йемякхана
Йевлах району, Аран гяся-

бяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-

миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
228,2 х х 11500 х х 11500 1150 

3
5 сайлы маьа-

за
Йевлах району, Аран гяся-

бяси
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-

миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
52,6 х х 3000 х  х  3000 300 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасы-
на ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг

едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдя-

нилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцва-

фиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Минэячевир шящяри цзря: 
цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11,

ялагя телефону: (код 02427) 4-45-00, 4-39-00

Йевлах шящяри цзря: цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчя-
си 8А, ялагя телефону: (код 022336) 6-45-62

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы -
на аша ьы да кы ся няд ляр щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц -
нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с -
ляр цчцн: гей дий йат шя ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг

едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян

едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи

Бан кын да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш ма ще са бы на юдя -

нил мя ли дир).
Гейд: Щяр раъ лар Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря

Аук сион Мяр кя зи тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.
Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но -

ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зин дя

цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти,
139А)

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ -
ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя иъа -
ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына
ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц
галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг

едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдя-

нилмялидир).
Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын тяшкили цзря

Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа

Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти,
139А)

Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасы-
на ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдя-
нилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцва-
фиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа
Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя

цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)
Сийязян шящяри цзря: 
цнван: Сийязян шящяри, Бабяк кцчяси, 50, ялагя телефону:

(код 02330) 4-01-04
Бейляган шящяри цзря: 
цнван: Бейляган шящяри, С.Имрялийев кцчяси, 95 ялагя теле-

фону: (код 02122) 5-16-24
Ширван шящяри цзря:
цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси 14, ялагя теле-

фону: (код 02121) 5-27-98
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймя-

ти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, Биляъяри
гясябяси, 5057/68-ъи мящялля, бина 2

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

17,0 х 2750 х 2750 275 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Ъ.Нахчывански кцчяси, 11

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин  бир щиссяси

83,5 х 10000 х 10000 1000 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району, Б.Нурийев
кцчяси, 26

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -
таменти, 1 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

76,2 х 25000 х 25000 2500 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району, Эенерал
Мещмандаров кцчяси, 22а

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

28,6 х 3000 х 3000 300 

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району,
Щямзя Бабашов кцчяси, 9

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

49,5 х 10000 х 10000 1000 

№
Мцяссися вя
обйектин ады

Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы сащяси

(кв.м)
Юзялляшдирилян торпаг

сащяси (кв.м)
Ишчилярин

сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся (15%)

(манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 "Сярин" кафеси
Бакы шящяри, Сабунчу району, Пиршаьы гяся-

бяси, Кюрпцнцн алты
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

87,9 225,8 х 4000 х  3500 7500 750 

2
67 сайлы маьа-

за
Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов

гясябяси, 9-ъу Яряблински кцчяси
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

235,4 293,2 х 12500 х  10000 22500 2250 

3
41/1 сайлы
маьаза

Бакы шящяри, Сабунчу району, Забрат гяся-
бяси, Октйабр кцчяси, 24Д

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

61,5 72,6 х 5000 х  1250 6250 625 

4
26 сайлы маьа-

за
Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55Д

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

33,1 х х 750 х  х 750 75 

5
52 сайлы маьа-

за
Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 55А

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

33,1 х х 750 х  х 750 75 

6
54 сайлы маьа-

за
Сийязян шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 57

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

20,1 х х 450 х  х 450 45 

7
3 сайлы йемяк-

хана
Бейляган району, 1-ъи Шащсевян кянди,

Дашбурун стансийасы
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

139,7 х х 6000 х  х 6000 600 

8
27 сайлы маьа-

за
Ширван шящяри, 1 Май кцчяси, 19

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

292,0 1797,9 1 16000 х  10000 26000 2600 



7ШЯНБЯ, 27 ОКТЙАБР 2018-ci il, №42 (1095) Åëàíëàð
27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Бакы шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Сябаил району,
Б.Сярдаров кцчяси, далан 1, бина 9

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Сябаил район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

2 мяртябяли бинанын
зирзямисинин бир щиссяси

25,4 х 6000 х 6000 600 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Низами району,
Б.Чобанзадя кцчяси, 59

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Низами район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын
зирзямисинин бир щиссяси

35,8 х 4500 х 4500 450 

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы -
на аша ьы да кы ся няд ляр щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц -
нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с -
ляр цчцн: гей дий йат шя ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг

едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян

едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи

Бан кын да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш ма ще са бы на юдя -

нил мя ли дир).
Гейд: Щяр раъ лар Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря

Аук сион Мяр кя зи тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.
Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но -

ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зин дя

цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти,
139А)

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ -
ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя иъа -
ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы -
на аша ьы да кы ся няд ляр щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц -
нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с -
ляр цчцн: гей дий йат шя ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг

едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян

едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи

Бан кын да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш ма ще са бы на юдя -

нил мя ли дир).
Гейд: Щяр раъ лар Ба кы шя щя рин дя Щяр раъ ла рын тяш ки ли цз ря

Аук сион Мяр кя зи тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.
Ба кы шя щя ри цз ря:
Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но -

ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зин дя

цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти,
139А)

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ -
ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя иъа -
ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

27 но йабр 2018-ъи ил та рих дя са ат 10:00-да рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да 
щяр ра ъа чы ха ры ла ъаг ки чик дюв лят мцяс си ся вя об йек т ля ри нин си йа щы сы

(Аша ьы да эюс тя ри лян мцяс си ся вя об йек т ля рин иш чи ля ри ня эц зяш т ли са тыш бу елан дяръ олун ду ьу эцн дян ети ба рян 25 эцн яр зин дя ке чи ри лир)

27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да Эюйэюл шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектин сийащысы

27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Нясими району, Д.Яли йева
кцчяси, 243 сайлы бинанын щяйяти

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 
2 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

20,8 х 17500 х 17500 1750 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Бинягяди району, Щямзя
Бабашов кцчяси, 5

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Бинягяди район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын йарым-
зирзямисинин бир щиссяси

84,6 х 30000 х 30000 3000 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Няриманов району, Яшряф
Ялийев кцчяси, 148

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Депар -
таменти, 2 сайлы Хцсуси Тяйинатлы Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

127,4 х 37500 х 37500 3750 

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мцгави-
ля-синин нюм-
ряси  вя тарихи

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Эцзяштли сатышда
иштирак щцгугу

олан шяхслярин сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямлакын илкин
сатыш гиймяти

(манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Татоба кянд

Сяняткарлыг клубу
Лянкяран району,

Татоба кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят Назирлийи,

Лянкяран Реэионал Мядяниййят Идаряси
х 37,5 1170,0 3 2000 1700 300 5000 6700 670 

2
Моложа кянд

Сяняткарлыг клубу
Лянкяран району,

Моложа кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят Назирлийи,

Лянкяран Реэионал Мядяниййят Идаряси
х х х 3 500 425 75 425 43 

3
Икинъи Шыхлы кянд

Фолклор Еви
Газах району, Икинъи

Шыхлы кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят Назирлийи,

Аьстафа Реэионал Мядяниййят Идаряси
х 378,7 451,0 2 10000 8500 1500 2000 10500 1050 

4
Ашаьы Мцлкцлц

кянд Фолклор клубу
Товуз району, Ашаьы

Мцлкцлц кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят Назирлийи,

Аьстафа Реэионал Мядяниййят Идаряси
х 85,1 х 2 3500 2975 525 2975 298 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасы-
на ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдя-
нилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцва-

фиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Лянкяран шящяри цзря:
цнван: Лянкяран шящяри, Гала Хийабани кцчяси 30, ялагя

телефону: (код 02525) 5-15-13
Товуз шящяри цзря: 
цнван: Товуз шящяри, М.Шящриййар кцчяси 3, ялагя телефону:

(код 02231) 5-43-19

Газах шящяри цзря: 
цнван: Газах шящяри, Азадлыг кцчяси, 75 ялагя телефону:

(код 02229) 5-17-96
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы -
на аша ьы да кы ся няд ляр щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц -
нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с -
ляр цчцн: гей дий йат шя ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг
едил миш фор ма да си фа риш.

3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян

едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи

Бан кын да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш ма ще са бы на юдя -
нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва -
фиг йер ли щяр раъ ко мис си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но -
ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зин дя

цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Тяр тяр шя щя ри цз ря:
цн ван: Щей дяр Яли йев прос пек ти 46, яла гя те ле фо ну: (код

2223), 6-24-54
Бяр дя шя щя ри цз ря:
цн ван: Бяр дя шя щя ри, Ни за ми кц чя си 83 яла гя те ле фо ну: (код

2020) 5-27-77
Эо ран бой шя щя ри цз ря:
цн ван: Эо ран бой шя щя ри, Ил щам Ис ма йы лов кц чя си 31, яла гя

те ле фо ну: (код 02224) 5-21-67
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ -

ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя иъа -
ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щяр-
раъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхсляр цчцн: гейдиййат
шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин

кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри

Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына
юдянилмялидир).

Гейд: Щярраъ Эюйэюл шящяриндя мцвафиг йерли щярраъ комиссийасы тяряфиндян кечи-
риляъякдир.

Эюйэюл шящяри цзря:  
цнван: Эюйэюл шящяри, Азад Казымов кцчяси, 1 (Эюйэюл Иъра Щакимиййятинин бина-

сы), ялагя телефону: (код 02220) 5-36-05
Щярраъын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион

Мяркязиндян вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшди-
рилмяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасы-
на ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг

едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцва-
фиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Бакы шящяри цзря:
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Информасийа

Технолоэийалары вя Мялумат Идаряетмя Мяркязиндя
цнван:( АЗ1029, Бакы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 139А)

Гах шящяри цзря: цнван: Гах шящяри, И.Мустафайев кцчяси,
31 ялагя телефону: (код 2425) 5-43-83

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Йасамал рай-
ону, И.Гутгашынлы кцчяси, 3

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Йасамал район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

5 мяртябяли бинанын зир-
зямисинин бир щиссяси

101,5 х 40000 х 40000 275 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бярдя шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 77

"Азярмянзилкомплектлайищятямир" Ихтисаслашдырылмыш Чохсащяли
Бирлийи, Бярдя район Мянзил-Тямир Истисмар Сащяси

2 мяртябяли бинанын 2-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

12,5 х 2700 х 2700 650 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Тяртяр шящяри, Низами
кцчяси, 49Б

Тяртяр Район Иъра Щакимиййяти, Тяртяр район Мянзил Истещсалат
Тямир-Истисмар Сащяси

1 мяртябяли бинанын бир
щиссяси

68,5 х 11000 х 11000 650 

4
Гейри-йаша-
йыш бинасы

Эоранбой району,
Гызылщаъылы гясябяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 23,6 26,0 500 200 700 650 

5
Гейри-йаша-
йыш бинасы

Эоранбой району,
Гаргучаг кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 1 мяртябяли айры тикили 54,9 206,2 900 1700 2600 650 

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш) гий-
мяти (100%) (манат)

Илкин сатыш гий-
мяти (манат)

Ямяк коллективиня  эцзяшт-
ли шяртлярля сатылмыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Эюйэюл Кардиоревматоложи

Санаторийасы
Эюйэюл шящяри,

Щцммел кцчяси, 42
Азярбайъан Республикасы

Сящиййя Назирлийи
1117,9 3242,0 25 465000 465000 х 35000 500000 50000 

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатылмыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
"Лайищя-Смета Мяркязи"

Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти
Бакы шящяри, Нясими рай-
ону, Сарабски кцчяси, 59а

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят Назирлийи йанында Мя -
дяни Ирсин Горунмасы, Инкишафы вя Бярпасы цзря Дювлят Хидмяти

х х 4 2500 х х 2500 250 

2
Бакы Електрик Машынгайырма

заводунун Гах сащяси
Гах шящяри, Ъ.Ъаббарлы

кцчяси, 51
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 503,1 7029,5 х 15000 х 35000 50000 5000 



8ШЯНБЯ, 27 ОКТЙАБР 2018-ci il, №42 (1095) Åëàíëàð
27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында 

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы -
на аша ьы да кы ся няд ляр щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц -
нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с -
ляр цчцн: гей дий йат шя ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг
едил миш фор ма да си фа риш.

3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян

едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи

Бан кын да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш ма ще са бы на юдя -
нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва -
фиг йер ли щяр раъ ко мис си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря:

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин фор ма си йа Тех но -
ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зин дя

цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Йев лах шя щя ри цз ря: цн ван: Йев лах шя щя ри, Г.Гу ли йев кц чя -

си 8А, яла гя те ле фо ну: (код 022336) 6-45-62
Лян кя ран шя щя ри цз ря: цн ван: Лян кя ран шя щя ри, Га ла Хи йа -

ба ни кц чя си 30, яла гя те ле фо ну: (код 02525) 5-15-13
Ша ма хы шя щя ри цз ря: цн ван: Ша ма хы шя щя ри, Щей дяр Яли йев

прос пек ти 27, яла гя те ле фо ну: (код 02026) 5-75-06
Ис ма йыл лы шя щя ри цз ря:
цн ван: Ис ма йыл лы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти 46, яла гя

те ле фо ну: (код 02028) 5-64-64
Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ -

ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя иъа -
ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасы-
на ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг

едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдя-

нилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцва-

фиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Эянъя шящяри цзря: 
цнван: Эянъя шящяри, Кяпяз району, Зярифя Ялийева кцчяси,

3 ялагя телефону: (код 022) 256-13-76

Дашкясян шящяри цзря:  цнван: Дашкясян шящяри, Щейдяр
Ялийев мейданы, 4 ялагя телефону: (код 2221) 5-56-51

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасы-
на ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдя-
нилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцва-
фиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Минэячевир шящяри цзря: 

цнван: Минэячевир шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 26/11,
ялагя телефону: (код 02427) 4-45-00, 4-39-00

Ъялилабад шящяри цзря:
цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 151

ялагя телефону: (код 02524) 5-50-03
Масаллы шящяри цзря:  цнван: Масаллы шящяри, Талышханов

кцчяси, 32А, ялагя телефону: (код 022521) 5-32-00
Йевлах шящяри цзря: цнван: Йевлах шящяри, Г.Гулийев кцчя-

си 8А, ялагя телефону: (код 022336) 6-45-62
Аьдаш шящяри цзря:
цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев Хыйабаны кцчяси, 1,

ялагя телефону: (код 02023) 5-22-99
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щяр раъ да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы на
аша ьы да кы ся няд ляр щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц нц
га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с -
ляр цчцн: гей дий йат шя ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг
едил миш фор ма да си фа риш.

3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян
едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.

(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан -

кын да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ Мин эя че вир шя щя рин дя мц ва фиг йер ли щяр раъ
ко мис си йа сы тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Мин эя че вир шя щя ри цз ря:  цн ван: Мин эя че вир шя щя ри, Щей дяр Яли -

йев прос пек ти, 26/11, яла гя те ле фо ну: (код 02427) 4-45-00, 4-39-00
Щяр ра ъын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ ла -

рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя иъа -
ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасы-
на ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг

едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдя-

нилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцва-

фиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Бейляган шящяри цзря: 
цнван: Бейляган шящяри, С.Имрялийев кцчяси, 95 ялагя теле-

фону: (код 02122) 5-16-24

Йардымлы шящяри цзря: цнван: Йардымлы шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 96 , ялагя телефону: (код 02520) 6-26-68

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатылмыш

щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1 "Истису" мещманханасы
Йевлах шящяри, С.Ъ.Пишявяри

кцчяси, 14Б
Йевлах Шящяр Иъра Щакимиййяти, Йевлах Шящяр

Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи
1562,6 2835,8 х 285000 х 52500 337500 33750 

2
"Лянкяран тясяррцфат щесаблы Тикинти"

Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти
Лянкяран шящяри, Шящидляр

Хийабаны кцчяси, 46/8А
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин сярянъ-

амында
154,9 478,4 х 9750 х 9000 18750 1875 

3
Галейбуьурд кянд дийаршцнаслыг

клубу
Шамахы району,

Галейбуьурд кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи 
81,2 126,6 х 1500 х  525 2025 203 

4 Гейри-йашайыш бинасы
Исмайыллы району, Миъан

кянди

Исмайыллы Район Иъра Щакимиййяти, Исмайыллы Район
Иъра Щакимиййяти Башчысынын Исмайыллы шящяр
Инзибати Ярази Даиряси цзря Нцмайяндялийи

128,7 790,0 х 11250 х  3750 15000 1500 

5 Ят маьазасы
Бакы шящяри, Хятаи району,

И.Щябибов кцчяси, 46/7
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи
95,8 х х 52500 х  х  52500 5250 

27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  Минэячевир шящяриндя тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи
Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси  (кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш) гий-
мяти (100%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Эянъя шящяри, Низами району,
Х.Хасмяммядов кцчяси, 6

Эянъя Шящяр Иъра Щакимиййяти, Эянъя шящяри
Мянзил-Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат Бирлийи

1 мяртябяли бинанын зирзя-
мисинин бир щиссяси

54,3 х 2750 х 2750 275 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Дашкясян шящяри, Т.Исмайылов
кцчяси, 21

Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян
шящяр Коммунал Мцяссисяляри Комбинаты

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

86,6 х 6500 х 6500 650 

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш) гий-
мяти (100%) (манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли шярт-
лярля сатылмыш щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1 "Илгар" кафеси
Минэячевир шящяри, Эянъя

шосеси, 18
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

203,4 х х 20000 х х 20000 2000 

2
"Азтехсянайе" Кичик
Дювлят Мцяссисяси

Йевлах шящяри, Низами
проспекти, далан 3,3

Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

2634,1 13571,0 х 80000 х 70000 150000 15000 

3 Кяндир сехи
Аьдаш району, Хосров

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи

66,5 15137,0 х 2500 х  37500 40000 4000 

4 Ямлак комплекси
Ъялилабад шящяри, Сямяд

Вурьун кцчяси, 73А
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

225,3 8285,9 х 15000 х  35000 50000 5000 

5 69 сайлы маьаза
Масаллы району, Гярибляр

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцясси -
сяляринин Идаряетмя Мяркязи 

172,1 1546,9 х 10000 х  7500 17500 1750 

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян тор-
паг сащяси (кв.м)

Ямлакын илкин
(сатыш) гиймяти

(100%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гий-
мяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Минэячевир шящяри,
Д.Ялийева кцчяси, 14

Минэячевир Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Истещсалат
Бирлийинин Минэячевир шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырма Идаряси

5 мяртябяли бинанын 1-ъи
мяртябясинин бир щиссяси

154,2 х 22500 х 22500 2250 

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатылмыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Йухары Аран гясябя

Мядяниййят еви
Бейляган району,

Йухары Аран гясябяси
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Кцрдямир Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
754,4 3483,0 2 15000 х 5000 20000 2000 

2
Шярг гясябя

Мядяниййят еви
Бейляган району, Шярг

гясябяси
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Кцрдямир Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
549,2 817,6 2 15000 х 1250 16250 1625 

3
Милабад гясябя
Мядяниййят еви

Бейляган району,
Милабад гясябяси

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Кцрдямир Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

929,8 2948,0 3 16000 х  5000 21000 2100 

4
Пирембел кянд

клубу
Йардымлы району,
Пирембел кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Масаллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

98,9 136,8 х 2250 х  250 2500 250 

5
Бцрзцнбцл кянд

клубу
Йардымлы району,
Бцрзцнбцл кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Масаллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

26,2 56,0 х 250 х  250 500 50 

6 Бяръан кянд клубу
Йардымлы району,

Бяръан кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Масаллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
65,9 392,9 х 500 х  500 1000 100 
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27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында

тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№
Мцяссися вя обй-

ектин ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяшт-
ли шяртлярля сатылмыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10% бещ
(манат)

1
Йухары Аран гясябя

Мядяниййят еви
Бейляган району,

Йухары Аран гясябяси
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Кцрдямир Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
754,4 3483,0 2 15000 х 5000 20000 2000 

2
Шярг гясябя

Мядяниййят еви
Бейляган району,

Шярг гясябяси
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Кцрдямир Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
549,2 817,6 2 15000 х 1250 16250 1625 

3
Милабад гясябя
Мядяниййят еви

Бейляган району,
Милабад гясябяси

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Кцрдямир Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

929,8 2948,0 3 16000 х  5000 21000 2100 

4 Пирембел кянд клубу
Йардымлы району,
Пирембел кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Масаллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

98,9 136,8 х 2250 х  250 2500 250 

5
Бцрзцнбцл кянд

клубу
Йардымлы району,
Бцрзцнбцл кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Масаллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

26,2 56,0 х 250 х  250 500 50 

6 Бяръан кянд клубу
Йардымлы району,

Бяръан кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Масаллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
65,9 392,9 х 500 х  500 1000 100 

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасы-
на ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг

едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдя-

нилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцва-

фиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Бейляган шящяри цзря: 
цнван: Бейляган шящяри, С.Имрялийев кцчяси, 95 ялагя теле-

фону: (код 02122) 5-16-24

Йардымлы шящяри цзря: цнван: Йардымлы шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 96 , ялагя телефону: (код 02520) 6-26-68

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасы-
на ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдя-
нилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцва-
фиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.

Уъар шящяри цзря: 

цнван: Уъар шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси 28, ялагя телефо-
ну: (код 02021) 3-01-13, 3-36-77

Хачмаз шящяри цзря:
цнван: Хачмаз шящяри, М.Я.Рясулзадя кцчяси, 7 ялагя теле-

фону: (код 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Гусар шящяри цзря: цнван: Гусар шящяри, М.Фцзули кцчяси 21,

ялагя телефону: (код 02338) 5-24-87
Ширван шящяри цзря: цнван: Ширван шящяри, М.Я.Рясулзадя

кцчяси 14, ялагя телефону: (код 02121) 5-27-98
Загатала шящяри цзря: цнван: Загатала шящяри, Низами

Эянъяви кцчяси, 9, ялагя телефону: (код 02422), 5-22-52, 5-
39-70

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щяр раъ лар да иш ти рак ет мяк цчцн мц ва фиг щяр раъ ко мис си йа сы -
на аша ьы да кы ся няд ляр щяр ра ъын баш лан ма сы на ян эе ъи 3 банк эц -
нц га ла на дяк тяг дим олун ма лы дыр:

1.Си фа риш чи нин шях сий йя ти ни тяс диг едян ся няд (щц гу ги шях с -
ляр цчцн: гей дий йат шя ща дят на мя си, ни зам на мя си вя ВЮИН).

2.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян тяс диг

едил миш фор ма да си фа риш.
3.Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян мцяй йян

едил миш ще са ба бе щин кю чц рцл мя си ни тяс диг едян ся няд.
(10% мяб ля ьин дя бещ Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мяр кя зи Бан -

кын да Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин АЗ65 НАБЗ 0136
1150 0000 0000 4944 нюм ря ли ще саб лаш ма ще са бы на юдя нил мя ли дир).

Гейд: Щяр раъ лар рес пуб ли ка нын шя щяр вя ра йон ла рын да мц ва -
фиг йер ли щяр раъ ко мис си йа ла ры тя ря фин дян ке чи ри ля ъяк дир.

Ба кы шя щя ри цз ря: Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин Ин -
фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя Мяр кя зин дя

цн ван:( АЗ1029, Ба кы шя щя ри, Щей дяр Яли йев прос пек ти, 139А)
Даш кя сян шя щя ри цз ря: 

цн ван: Даш кя сян шя щя ри, Щей дяр Яли йев мей да ны, 4 яла гя
те ле фо ну: (код 2221) 5-56-51

Щяр раъ ла рын ке чи рил мя си щаг гын да яла вя мя лу мат ла ры Щяр раъ -
ла рын Тяш ки ли цз ря Аук сион Мяр кя зин дян вя Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си нин Дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си вя иъа -
ря йя ве рил мя си шю бя син дян ал маг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасы-
на ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг

едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян

едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи

Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдя-

нилмялидир).
Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцва-

фиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Аьстафа шящяри цзря: 
цнван: Аьстафа шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 57 ялагя

телефону: (код 02222) 5-26-10, 055-665-13-11

Ъялилабад шящяри цзря: цнван: Ъялилабад шящяри, Щейдяр
Ялийев проспекти, 151 ялагя телефону: (код 02524) 5-50-03

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комиссийасы-
на ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд (щцгуги шяхс-
ляр цчцн: гейдиййат шящадятнамяси, низамнамяси вя ВЮИН).

2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг
едилмиш формада сифариш.

3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян
едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдя-
нилмялидир).

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районларында мцва-

фиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Аьдаш шящяри цзря:
цнван: Аьдаш шящяри, Щейдяр Ялийев Хыйабаны кцчяси, 1,

ялагя телефону: (код 02023) 5-22-99
Исмайыллы шящяри цзря:
цнван: Исмайыллы шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти 46, ялагя

телефону: (код 02028) 5-64-64

Оьуз шящяри цзря:
цнван: Оьуз шящяри, Щейдяр Ялийев кцчяси, 64 ялагя телефо-

ну: (код 2421) 5-26-44
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары

Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят ямлакынын юзялляшдирил-
мяси вя иъаряйя верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да  республиканын шящяр вя районларында 
тякрар щярраъа чыхарылаъаг истифадясиз олан дашынмаз дювлят ямлакынын сийащысы

27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында тякрар щярраъа чыхарылаъаг тикинтиси 
дондурулмуш, тикинтисинин норматив мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектлярин сийащысы

27 нойабр 2018-ъи ил тарихдя саат 10:00-да республиканын шящяр вя районларында
тякрар щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми файдалы
сащяси (кв.м)

Юзялляшдирилян торпаг
сащяси (кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня
эцзяштли шяртлярля сатыл-

мыш щисся (15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Бярэцшад кянд
Мядяниййят еви

Уъар району,
Бярэцшад кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Аьдаш Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

310,0 477,2 5 6500 х 1000 7500 750 

2 Алыъгышлаг кянд клубу
Хачмаз району,
Алыъгышлаг кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Хачмаз Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

260,7 296,0 3 4250 х  750 5000 500 

3 Моллабурщан кянд клубу
Хачмаз району,

Моллабурщан кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Хачмаз Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
100,2 157,5 х 1250 х  250 1500 150 

4 Уьур кянд клубу
Гусар району, Уьур

кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Хачмаз Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
332,4 734,0 3 4250 х  1750 6000 600 

5
Ширван Механизасийа

Сащяси
Ширван шящяри,

Нахчыван кцчяси, 31
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи,

кечмиш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
56,6 7354,3 х 5000 х  29000 34000 3400 

6
9 сайлы Сяййар Меха -
никляшдирилмиш Дястяси

Загатала району,
Ашаьы Тала кянди

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи 4,0 6700,2 х 500 х  29500 30000 3000 

№
Обйектин

ады
Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи

Цмуми файда-
лы сащяси
(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ямлакын илкин (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш) гий-

мяти (манат)

10%
бещ

(манат) 

1
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району,
Телнов кцчяси, 15

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямиси
20.4 кв.м вя йарымзирзямиси-

нин бир щиссяси 33.4 кв.м
53,8 х 10000 х 10000 1000 

2
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Бакы шящяри, Хятаи району,
Худу Мяммядов кцчяси, 31

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Хятаи район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

9 мяртябяли бинанын зирзямиси-
нин бир щиссяси

103,6 х 12500 х 12500 1250 

3
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Дашкясян шящяри, М.Ясядов
кцчяси, 5

Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян шящяр Коммунал
Мцяссисяляри Комбинаты

4 мяртябяли бинанын йарымзир-
зямисинин бир щиссяси

50,5 х 3800 х 3800 380 

4
Гейри-йаша-
йыш сащяси

Дашкясян шящяри, Мядянчиляр
гясябяси, бина К30

Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти, Дашкясян шящяр Коммунал
Мцяссисяляри Комбинаты

4 мяртябяли бинанын 1-ъи мяр-
тябясинин бир щиссяси

43,7 х 4000 х 4000 400 

№ Обйектин ады Цнваны Сифаришчи тяшкилатын ады
Юзялляшдирилян торпаг сащяси

(кв.м)
Ямлакын илкин (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Торпаг сащясинин  илкин
(сатыш) гиймяти  (манат)

Щярраъа чыхарылан цмуми
илкин (сатыш) гиймяти (манат)

10% бещ (манат)

1
Мал фермасынын йарымчыг

тикилиси
Аьстафа району, Кючясэяр

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи
4829,0 2500 10000 12500 1250 

2
Мяктяб бинасынын йарымчыг

тикилиси
Ъялилабад району, Муьан

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя

Мяркязи, "Бакы Фящляси" Шяраб Заводу
1115,2 500 2500 3000 300 

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Цмуми фай-
далы сащяси

(кв.м)

Юзялляшдирилян
торпаг сащяси

(кв.м)

Ишчилярин
сайы

Ямлакын старт (сатыш)
гиймяти (100%)

(манат)

Ямяк коллективиня эцзяштли
шяртлярля сатымыш щисся

(15%) (манат)

Торпаг сащясинин
илкин (сатыш) гиймяти

(манат)

Щярраъа чыхарылан
цмуми илкин (сатыш)

гиймяти (манат)

10%
бещ

(манат)

1
Кярпиъ истещсал едян

сащя
Аьдаш району, Ашаьы

Немятабад кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-

миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
45,0 16789,0 х 2500 х  35000 37500 3750 

2
Ашаьы Буъаг кянд

клубу
Йевлах району, Ашаьы

Буъаг кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Бярдя Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
212,2 1740,0 х 3500 х  2500 6000 600 

3
Сямядабад кянд
мядяниййят еви

Йевлах району,
Сямядабад кянди

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,
Бярдя Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси

205,7 300,0 х 4700 х  300 5000 500 

4
Тиръан кянд

Йарадыъылыг клубу
Исмайыллы району,

Тиръан кянди
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм Назирлийи,

Исмайыллы Реэионал Мядяниййят вя Туризм Идаряси
523,4 1635,0 1 40000 х  4000 44000 4400 

5 Гейри-йашайыш бинасы
Оьуз району, Буъаг

кянди
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяркязи, кеч-

миш "Азярсутикинти" Консернинин Фящля Тяъщизаты Бирлийи 
83,9 6700,7 х 7500 х  25000 32500 3250 



10ШЯНБЯ, 27 ОКТЙАБР 2018-ci il, №42 (1095) Åëàíëàð
27 noyabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Sumqayıt şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahisi

27 noyabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında
təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi
Ümumi

faydalı sahəsi
(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10%
beh

(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Sumqayıt şəhəri, 9-cu mikro-

rayon, bina 18/19
Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal

Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi
9 mərtəbəli binanın yarım -

zirzəmisinin bir hissəsi
18.8 x 2000 x 2000 200 

2
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Sumqayıt şəhəri, 17-ci mikro-

rayon, bina 14
Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal

Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi
9 mərtəbəli binanın

zirzəmisinin bir hissəsi
29.1 x 2000 x 2000 200 

3
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Sumqayıt şəhəri, 1-ci məhəllə,

S.Vurğun küçəsi, bina 1
Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal

Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi
4 mərtəbəli binanın

zirzəmisinin bir hissəsi
101.2 x 7500 x 7500 750 

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 Sumqayıt şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Sumqayıt şəhəri üzrə: ünvan: Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə,

bina 4/12, əlaqə telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hər -

racların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri
Döv lət Komitəsinin Dövlət əmlakının özəl ləş dirilməsi və
icarəyə verilməsi şöbəsindən almaq olar.

27 noyabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Qax şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

27 noyabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da İmişli şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

27 noyabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

27 noyabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Astara şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

27 noyabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahisi

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi
Ümumi

faydalı sahəsi
(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Bülbülə

qəsəbəsi, S.Bəhlulzadə küçəsi, 89V
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı

Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi
5 mərtəbəli binanın

zirzəmisinin bir hissəsi
88.1 x 8000 8000 800 

2
Qeyri-yaşayış

binası
Zərdab şəhəri, RTS küçəsi, 13 İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1 mərtəbəli ayrı tikili 121.2 4590.0 5000 15000 20000 2000 

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 Komitəsinin
İnformasiya Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində

ünvan:( AZ1029, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 139A)
Zərdab şəhəri üzrə: 

ünvan: Zərdab şəhəri, R.Kərimov küçəsi, 44, əlaqə telefonu:
(kod 02029) 6-40-43

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 Qax şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Qax şəhəri üzrə: ünvan: Qax şəhəri, İ.Mustafayev küçəsi, 31

əlaqə telefonu: (kod 2425) 5-43-83
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: Hərrac İmişli şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

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

Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində

ünvan:( AZ1029, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti,
139A)

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: Hərrac Astara şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Astara şəhəri üzrə: ünvan: Azərbaycan küçəsi 15, əlaqə

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Sumqayıt şəhəri üzrə: 
ünvan: Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12, əlaqə tele-

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

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

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

№
Müəssisə və
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1
Əmlak kom-

pleksi
Qax rayonu,

Qaş qaçay kəndi
İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,

keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 
661.5 3293.0 x 17500 x 7500 25000 2500 

№
Müəssisə və
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 58 saylı mağaza
İmişli rayonu, Bəhrəmtəpə

qəsəbəsi
İstehsal və Xidmət Müəssi sə lərinin İdarəetmə Mərkəzi,

keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 
140.8 161.5 x 4500 x 500 5000 500 

2
Xırda Topdan

Satış Müəssisəsi
İmişli rayonu, Yalavac kəndi,
İmişli-Cəfərli yolunun kənarı

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 

281.9 5580.0 x 10000 x  15000 25000 2500 

№
Müəssisə və
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı
Ümumi

faydalı sahəsi
(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış)

qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10%
beh

(manat)

1
Dülgər

emalatxanası
Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi,

A.Abdullayev küçəsi, 6F
İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,

keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 
184.0 572.1 x 7500 x 5000 12500 1250 

2
51 saylı
mağaza

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı
qəsəbəsi, Məşədi Adil küçəsi, "21A", "21B"

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 

118.0 x x 9000 x x 9000 900 

№
Müəssisə və
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən  torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1
45 saylı

yeməkxana
Astara rayonu,
Maşxan kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 

109.6 140.7 x 2150 x 350 2500 250 

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

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin  (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Sumqayıt şəhəri, 17-ci
mikrorayon, bina 64

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

5 mərtəbəli binanın ya -
rımzirzəmisinin bir hissəsi

24.3 x 2250 x 2250 225 

2
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Sumqayıt şəhəri, 9-cu
mikrorayon, bina 42

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

5 mərtəbəli binanın ya -
rımzirzəmisinin bir hissəsi

17.1 x 2000 x 2000 200 

3
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Sabirabad şəhəri,

İ.İsgəndərov küçəsi, 51
“Azərmənzilkomplektlayihətəmir” İxtisaslaşdırılmış Çoxsahəli Birliyi,

Sabirabad rayon Mənzil İstismar Sahəsi
1 mərtəbəli binanın bir

hissəsi
44.0 x 3500 x 3500 350 



11ШЯНБЯ, 27 ОКТЙАБР 2018-ci il, №42 (1095) Åëàíëàð
27 noyabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

27 noyabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

Auksion Mərkəzi tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə:
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin İnformasiya

Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində

ünvan:( AZ1029, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti,
139A)

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: Hərracın Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

Auksion Mərkəzi tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə:
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin İnformasiya

Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində

ünvan:( AZ1029, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti,
139A)

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 Komitəsinin

İnformasiya Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində
ünvan:( AZ1029, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 139A)
Gəncə şəhəri üzrə: ünvan: Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,

Zərifə Əliyeva küçəsi, 3 əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76
Masallı şəhəri üzrə: ünvan: Masallı şəhəri, Talışxanov

küçəsi, 32A, əlaqə telefonu: (kod 022521) 5-32-00
Şamaxı şəhəri üzrə: ünvan: Şamaxı şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti 27, əlaqə telefonu: (kod 02026) 5-75-06

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

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 Komitəsinin İnformasiya

Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində
ünvan:( AZ1029, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 139A)

Abşeron rayonu üzrə: ünvan: Abşeron rayonu, Xırdalan
şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi, 315 əlaqə telefonu: 349-21-83

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 Komitəsinin İnformasiya

Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində

ünvan:( AZ1029, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti,
139A)

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

№
Müəssisə və
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%)
(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satımış hissə

(15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1
30/19 saylı

mağaza (inşaat)
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu,

Sabunçu qəsəbəsi, Şəhər şosesi
İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 

137.9 161.1 x 12000 x 3000 15000 1500 

2 41 saylı mağaza
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zabrat
qəsəbəsi, Oktyabr küçəsi 24, Qapı 1

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 

105.4 x x 12500 x x 12500 1250 

3
41/2 saylı
mağaza

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zabrat
qəsəbəsi, Oktyabr küçəsi, 24E

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 

57.8 68.5 x 6500 x  1000 7500 750 

4
41/3 saylı
mağaza

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zabrat
qəsəbəsi, Oktyabr küçəsi, 25G

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 

21.2 22.1 x 2150 x  350 2500 250 

27 noyabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında 
təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

27 noyabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da  respublikanın şəhər və rayonlarında
təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

27 noyabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi
Ümumi

faydalı sahəsi
(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış)

qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Badamdar

qəsəbəsi, T.Məmmədov küçəsi, 18
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti,

3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi
5 mərtəbəli binanın yarım -

zirzəmisinin bir hissəsi
26.4 x 5000 x 5000 500 

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 138 saylı mağaza
Gəncə şəhəri, Y.Məmmədəliyev

küçəsi, 65
İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 

179.1 x x 12500 x  x 12500 1250 

2
"Çinar" soyuducular zavodunun

Şəmkir filialı
Şəmkir rayonu, Keçili kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 

2095.1 27150.0 x 65000 x  85000 150000 15000 

3 İki mərtəbəli istehsal sexi
Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,

Z.Əliyeva küçəsi, 2-ci döngə, bina 10
İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 

1160.8 x 1 156250 x  x 156250 15625 

4
Kənd Məhsulları İstehsalı və

Emalı üzrə yardımçı təsərrüfat
Masallı rayonu, Xıl kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 

986.1 26173.7 x 25000 x  50000 75000 7500 

5
Qaleybuğurd Yardımçı Kənd

Təsərrüfatı
Şamaxı rayonu, Qaleybuğurd kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 

13.4 1152.0 x 1000 x  3000 4000 400 

6
Qovlar tikiş fabrikinin

Goranboy sahəsi
Goranboy rayonu, Şəfikürd kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 

660.2 3008.0 x 12500 x  7500 20000 2000 

7 Qeyri-yaşayış binası
Goranboy rayonu, Dəliməmmədli

şəhəri, T.Əkbəri küçəsi
İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 

199.5 244.6 x 2500 x  1000 3500 350 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi
Ümumi
faydalı

sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış)

qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10%
beh

(manat) 

1
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Neapol küçəsi,

15
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı

Departamenti, Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi
5 mərtəbəli binanın

yarımzirzəmisinin bir hissəsi
133.8 x 30000 x 30000 3000 

2
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı prospekti,

24a
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Depar ta -
menti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi

143.0 x 35000 x 35000 3500 

3
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri
qəsəbəsi, Yəhya Hüseynov küçəsi, 37

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
2 mərtəbəli binanın

zirzəmisinin bir hissəsi
46.3 x 5000 x 5000 500 

4
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri
qəsəbəsi, 5057/68-ci məhəllə, bina 9

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

9 mərtəbəli binanın
yarımzirzəmisinin bir hissəsi

18.0 x 3000 x 3000 300 

5
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, R.Məmmədov

küçəsi, 4
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı

Departamenti, Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi
5 mərtəbəli binanın

zirzəmisinin bir hissəsi
213.7 x 25000 x 25000 2500 

6
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli

qəsəbəsi, "Q" yaşayış sahəsi, bina 20
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı

Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi
9 mərtəbəli binanın

zirzəmisinin bir hissəsi
48.3 x 5000 x 5000 500 

7
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Zığ qəsəbəsi,

Zığ yolu, 24B
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Depar -

tamenti, 1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi
5 mərtəbəli binanın

zirzəmisinin bir hissəsi
84.5 x 8500 x 8500 850 

8
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, 20-ci

məhəllə, bina 1
Abşeron Rayon İcra Hakimiyyəti, Abşeron rayon Mənzil Kommunal

Təsərrüfat İstehsalat-İstismarı Təmiri Birliyi
5 mərtəbəli binanın

yarımzirzəmisinin bir hissəsi
36.4 x 5500 x 5500 550 

9
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Bakı şəhəri. Binəqədi rayonu, 7-ci
mikrorayon, F.Məlikov küçəsi, 1b

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

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi

98.5 x 12500 x 12500 1250 

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

Özəlləşdirilən
tor paq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,

Azadlıq prospekti, 148A
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı

Departamenti, Nərimanov rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi
5 mərtəbəli binanın ya rım -

zirzəmisinin bir hissəsi
117.4 x 27500 x 27500 2750 



12ШЯНБЯ, 27 ОКТЙАБР 2018-ci il, №42 (1095) Åëàíëàð
27 noyabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

№
Müəssisə və obyektin

adı
Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı

Ümumi
faydalı sahəsi

(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satımış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1
Metal məmu lat la rı nın
təmiri və hazırlanması

emalatxanası

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi,
Nizami küçəsi, 5

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin İdarəetmə

Mərkəzi 
699.7 4528.6 x 50000 x  90000 140000 14000 

2 24 saylı emalatxana
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi,

Xanlar küçəsi, 9
İstehsal və Xidmət Müəs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
14.0 1732.8 x 2500 x  35000 37500 3750 

3 4 saylı mağaza
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi,

Ə.Qarayev küçəsi, 35C
İstehsal və Xidmət Müəs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
185.8 x x 12150 x  x 12150 1215 

4 Dülgərlik emalatxanası
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan qəsəbəsi,

Sabir küçəsi, 43
İstehsal və Xidmət Müəs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
582.6 718.0 x 20000 x  18000 38000 3800 

5 "Laçın" restoranı
Sumqayıt şəhəri, Bağlar massivi, Dəniz kənarı,

Sahil küçəsi
İstehsal və Xidmət Müəs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
442.5 2440.0 1 80000 x  125000 205000 20500 

6
Beton və məhlul

istehsal edən sahə
Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Kimyaçılar küçəsi, 1

döngə 4
İstehsal və Xidmət Müəs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
382.9 3700.0 x 22500 x  25000 47500 4750 

7
11 saylı icarə
yeməkxanası

Gəncə şəhəri, Totanlı küçəsi, 1-ci dalan, 9A
İstehsal və Xidmət Müəs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
536.7 7323.0 x 20000 x  55000 75000 7500 

8 Yardımçı təsərrüfat Saatlı rayonu, Heydərəbad kəndi
İstehsal və Xidmət Müəs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
174.2 34875.5 x 12500 x  35000 47500 4750 

9 "İncilli" kafesi Mingəçevir şəhəri, İncilli küçəsi, 25
İstehsal və Xidmət Müəs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
147.3 3650.0 2 7500 x  18250 25750 2575 

10 Tikinti sahəsi Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 3A
İstehsal və Xidmət Müəs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
230.0 9142.0 x 7500 x  25000 32500 3250 

11 Şərab sexi Ucar rayonu, Müsüslü kəndi
İstehsal və Xidmət Müəs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
361.9 33000.0 x 5000 x  50000 55000 5500 

12 7/9 saylı mağaza İmişli şəhəri, Xiyabani küçəsi
İstehsal və Xidmət Müəs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
119.3 783.0 x 6750 x  4000 10750 1075 

13 Tara sexi Masallı rayonu, Qızılağac kəndi
İstehsal və Xidmət Müəs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
41.4 9450.0 x 1500 x  23500 25000 2500 

14 Qoxmuq istirahət zonası Şəki rayonu, Qoxmuq kəndi
İstehsal və Xidmət Müəs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
317.4 2867.0 x 17500 x  7500 25000 2500 

15
15 saylı mağaza

(təsərrüfat malları)
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi,

Seyid İbad Ağa küçəsi, 24, Qapı 6
İstehsal və Xidmət Müəs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
176.7 x x 12500 x  x 12500 1250 

16 3 saylı bufet
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi,

Yesenin küçəsi, 2-ci döngə, bina 2M, Qapı 1
İstehsal və Xidmət Müəs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
128.2 x x 30000 x  x 30000 3000 

17 30 saylı mağaza
Abşeron rayonu, Hökməli qəsəbəsi, M.Əliyev

küçəsi, 5A
İstehsal və Xidmət Müəs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
184.6 231.8 x 10000 x  3000 13000 1300 

18 22 saylı mağaza Neftçala şəhəri, Şəhriyar küçəsi, 7A
İstehsal və Xidmət Müəs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
266.7 x x 6750 x x 6750 675 

19 53 saylı mağaza Sabirabad rayonu, Qalaqayın kəndi
İstehsal və Xidmət Müəs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
178.5 207.5 x 2500 x  500 3000 300 

20 Dülgər sexi Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Tbilisi prospekti, 64A
İstehsal və Xidmət Müəs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
23.3 x 1 12500 x  x 12500 1250 

21 134 saylı pavilyon
Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Ə.Topçubaşov küçəsi,

125/127
İstehsal və Xidmət Müəs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
13.1 13.9 1 7500 x  5000 12500 1250 

22 42 saylı mağaza
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli

qəsəbəsi, AB massivi, 137
İstehsal və Xidmət Müəs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 
1712.1 x x 400000 x  x 400000 40000 

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 Komitəsinin
İnformasiya Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində

ünvan:( AZ1029, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 139A)
Abşeron rayonu üzrə:
ünvan: Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, M.Hüseynzadə

küçəsi, 315 əlaqə telefonu: 349-21-83
Sumqayıt şəhəri üzrə: 
ünvan: Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12, əlaqə tele-

fonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80
Gəncə şəhəri üzrə: 
ünvan: Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Zərifə Əliyeva küçəsi, 3

əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76
Saatlı şəhəri üzrə:
ünvan: Saatlı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 133, əlaqə

telefonu: (kod 02128) 5-46-58
Mingəçevir şəhəri üzrə: 
ünvan: Mingəçevir şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 26/11,

əlaqə telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00
Ucar şəhəri üzrə: 
ünvan: Ucar şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi 28, əlaqə telefonu:

(kod 02021) 3-01-13, 3-36-77
İmişli şəhəri üzrə: 
ünvan: İmişli şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 11, əlaqə telefonu:

(kod 02124) 6-35-31, 6-40-29

Masallı şəhəri üzrə: 
ünvan: Masallı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 32A, əlaqə

telefonu: (kod 022521) 5-32-00
Neftçala şəhəri üzrə:
ünvan: Neftçala şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 33, əlaqə

telefonu: (kod 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
Sabirabad şəhəri üzrə: 
ünvan: Sabirabad şəhəri, İlham İsgəndərov küçəsi 9, əlaqə

telefonu: (kod 02123) 5-63-52
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları

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

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları noyabr ayının 29-da  keçiriləcəkdir. 

(Ərizələr  29 oktyabr 2018-ci il tarixdən 29 noyabr 2018-ci il tarixədək qəbul edilir)

Sıra №
si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra hakimiyyəti,
bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya
hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu

Müsabiqə və ya hərraca
çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı

ilə bağlanacaq müqavilənin
layihəsi ilə tanış olma tarixi,

vaxtı və ünvanı

Sahəsi (kv.m və
ya ha.), satılır və
ya icarəyə 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
Sumqayıt şəhəri Sumqayıt

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci
məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 

29 noyabr 2018, 15:00-dən
18:00-dək Sumqayıt şəhəri

162,5 kv.m İcarə 35.10 503.75 Sahibkarlıq II zona 309012002928

2
Sumqayıt şəhəri Sumqayıt

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci
məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 

29 noyabr 2018, 15:00-dən
18:00-dək Sumqayıt şəhəri

412,1 kv.m
Satılır

1780.00 5934.24 Sahibkarlıq II zona 309012002939

3
Sumqayıt şəhəri Sumqayıt

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci
məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 

29 noyabr 2018, 15:00-dən
18:00-dək Sumqayıt şəhəri

100 kv.m İcarə 21.60 316.00 Sahibkarlıq II zona 309012002918

4
Sumqayıt şəhəri Sumqayıt

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci
məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 

29 noyabr 2018, 15:00-dən
18:00-dək Sumqayıt şəhəri

250 kv.m İcarə 54.00 560.00 Sahibkarlıq II zona 309012001878

5
Siyəzən rayonu Siyəzən

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci
məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 

29 noyabr 2018, 15:00-dən
18:00-dək Sumqayıt şəhəri

64 kv.m İcarə 5.00 90.00 Sahibkarlıq II zona 305012001051

6
Siyəzən rayonu Siyəzən

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci
məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 

29 noyabr 2018, 15:00-dən
18:00-dək Sumqayıt şəhəri

16 kv.m İcarə 1.30 30.00 Sahibkarlıq I zona 305012001061

7
Siyəzən rayonu Siyəzən

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci
məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 

29 noyabr 2018, 15:00-dən
18:00-dək Sumqayıt şəhəri

50 kv.m İcarə 8.00 75.00 Sahibkarlıq II zona 305012001027

8
Siyəzən rayonu Həmyə

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci
məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 

29 noyabr 2018, 15:00-dən
18:00-dək Sumqayıt şəhəri

9,815 ha İcarə 29.50 638.00 Kənd təsərrüfatı V qrup şərti yararsız 305012001056

9
Abşeron rayonu Məmmədli

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan
şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 

29 noyabr 2018, 15:00-dən
18:00-dək Abşeron rayonu

20,0 ha İcarə 15200.00 25000.00 Balıqçılıq V qrup şərti yararsız 308012001042

10
Abşeron rayonu Masazır

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan
şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 

29 noyabr 2018, 15:00-dən
18:00-dək Abşeron rayonu

187 kv.m Satılır 168.30 1595.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014518

11
Abşeron rayonu Digah

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan
şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 

29 noyabr 2018, 15:00-dən
18:00-dək Abşeron rayonu

297 kv.m Satılır 267.30 980.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014543

12
Abşeron rayonu Pirəkəşkül-

Qobustan Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan
şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 

29 noyabr 2018, 15:00-dən
18:00-dək Abşeron rayonu 

3000 kv.m İcarə 0.30 60.00
Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) 

örüş 308012014513

13
Sabirabad rayonu Sabirabad

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

29 noyabr 2018, 15:00-dən
18:00-dək Şirvan şəhəri

40 kv.m Satılır 20.40 1108.00 Sahibkarlıq I zona 909012000770

14
Sabirabad rayonu Sabirabad

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

29 noyabr 2018, 15:00-dən
18:00-dək Şirvan şəhəri

33 kv.m Satılır 16.83 914.00 Sahibkarlıq I zona 909012000768

15
Sabirabad rayonu Quruzma

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

29 noyabr 2018, 15:00-dən
18:00-dək Şirvan şəhəri

1,1 ha İcarə 9.90 31.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrup əkin 909012000742

16
Sabirabad rayonu Quruzma

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

29 noyabr 2018, 15:00-dən
18:00-dək Şirvan şəhəri

1,1 ha İcarə 9.90 31.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrup əkin 909012000741

17
Salyan rayonu Qızılağac

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

29 noyabr 2018, 15:00-dən
18:00-dək Şirvan şəhəri

2,2 ha İcarə 8.70 266.20
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
IV qrup əkin 809012002233

18
Ağdaş rayonu Aşağı

Zeynəddin Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,
H.Əliyev prospekti 26/11 Tel:(024) 274 45 00 

29 noyabr 2018, 15:00-dan
18:00-dək Mingəçevir şəhəri

2,0 ha İcarə 2.01 60.00
Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) 

III qrup örüş 903012001084

19
Ağdaş rayonu Aşağı

Zeynəddin Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,
H.Əliyev prospekti 26/11 Tel:(024) 274 45 00 

29 noyabr 2018, 15:00-dan
18:00-dək Mingəçevir şəhəri

2,0 ha İcarə 2.01 60.00
Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) 

III qrup örüş 903012001080

20
Ağdaş rayonu Aşağı

Zeynəddin Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,
H.Əliyev prospekti 26/11 Tel:(024) 274 45 00 

29 noyabr 2018, 15:00-dan
18:00-dək Mingəçevir şəhəri

1,31 ha İcarə 1.32 30.00
Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) 

III qrup örüş 903012001003
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat 

Torpaq müsabiqə və hərracları noyabr ayının 29-da  keçiriləcəkdir. 
(Ərizələr  29 oktyabr 2018-ci il tarixdən 29 noyabr 2018-ci il tarixədək 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 tele-
fonu

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

21
Yevlax rayonu Yevlax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir
şəhəri, H.Əliyev prospekti 26/11 Tel:(024) 274 45 00 

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Mingəçevir şəhəri

40 kv.m Satılır 44.00 680.00 Sahibkarlıq II zona 901012000364

22
Yevlax rayonu Yevlax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir
şəhəri, H.Əliyev prospekti 26/11 Tel:(024) 274 45 00 

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Mingəçevir şəhəri

70 kv.m Satılır 52.50 1155.00 Sahibkarlıq III zona 901012000946

23
Astara rayonu Pensər

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri,
Qala Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 

29 noyabr 2018, 15:00-dən 18:00-
dək Lənkəran şəhəri

1,32 ha İcarə 18.53 116.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrup əkin 801012000886

24
Astara rayonu Pensər

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri,
Qala Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 

29 noyabr 2018, 15:00-dən 18:00-
dək Lənkəran şəhəri

2,26 ha İcarə 31.73 199.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrup əkin 801012000883

25
Astara rayonu Pensər

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri,
Qala Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 

29 noyabr 2018, 15:00-dən 18:00-
dək Lənkəran şəhəri

4,3 ha İcarə 60.02 379.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrup əkin 801012000885

26
Astara rayonu Pensər

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri,
Qala Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 

29 noyabr 2018, 15:00-dən 18:00-
dək Lənkəran şəhəri

1200 kv.m
İcarə

1.70 11.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrup əkin 801012000884

27
Lerik rayonu Kələxan

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri,
Qala Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 

29 noyabr 2018, 15:00-dən 18:00-
dək Lənkəran şəhəri

3000 kv.m
İcarə

0.65 3.60
Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) 

III qrup örüş 803012000217

28
Lənkəran rayonu Şağlaser

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri,
Qala Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 

29 noyabr 2018, 15:00-dən 18:00-
dək Lənkəran şəhəri

1,13 ha İcarə 15.01 150.00
Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) 

III qrup örüş 802012002598

29
Göyçay rayonu Qara məryəm

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev
prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

29 noyabr 2018, 15:00-dən18:00-
dək Ucar şəhəri

3,0 ha İcarə 3.02 105.00 Heyvandarlıq IV qrup örüş 408012001079

30
Göyçay rayonu Qara məryəm

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev
prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

29 noyabr 2018, 15:00-dən18:00-
dək Ucar şəhəri

4,2324 ha
İcarə

4.27 148.13 Heyvandarlıq II qrup örüş 408012001104

31
Göyçay rayonu Qara məryəm

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev
prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

29 noyabr 2018, 15:00-dən18:00-
dək Ucar şəhəri

3,2 ha İcarə 32.26 144.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
I qrup əkin 408012001074

32
Göyçay rayonu Qara məryəm

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev
prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

29 noyabr 2018, 15:00-dən18:00-
dək Ucar şəhəri

9000 kv.m
İcarə

3.24 40.50
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
IV qrup əkin 408012001081

33
Göyçay rayonu Qara məryəm

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev
prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

29 noyabr 2018, 15:00-dən18:00-
dək Ucar şəhəri

1,3 ha İcarə 4.68 58.50
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
IV qrup əkin 408012001096

34
Göyçay rayonu Qara məryəm

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev
prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

29 noyabr 2018, 15:00-dən18:00-
dək Ucar şəhəri

30,77 ha İcarə 276.93 1384.65
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrup əkin 408012001107

35
Göyçay rayonu Qara məryəm

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev
prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

29 noyabr 2018, 15:00-dən18:00-
dək Ucar şəhəri

9,0 ha İcarə 32.40 405.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
IV qrup əkin 408012001097

36
Göyçay rayonu Qara məryəm

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev
prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

29 noyabr 2018, 15:00-dən18:00-
dək Ucar şəhəri

6,0 ha İcarə 21.60 270.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
IV qrup əkin 408012001103

37
Göyçay rayonu Qara məryəm

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev
prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

29 noyabr 2018, 15:00-dən18:00-
dək Ucar şəhəri

3758 kv.m
İcarə

1.35 16.91
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
IV qrup əkin 408012001101

38
Göyçay rayonu Qara məryəm

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev
prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

29 noyabr 2018, 15:00-dən18:00-
dək Ucar şəhəri

1,4331 ha
İcarə

5.16 64.49
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
IV qrup əkin 408012001102

39
Göyçay rayonu Yeniarx

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev
prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

29 noyabr 2018, 15:00-dən18:00-
dək Ucar şəhəri

10,0 ha İcarə 10.08 210.00 Heyvandarlıq III qrup örüş 408012001117

40
Kürdəmir rayonu Mürtülü

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev
prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

29 noyabr 2018, 15:00-dən18:00-
dək Ucar şəhəri

1200 kv.m
Satılır

146.20 624.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 906012000761

41
Kürdəmir rayonu Mürtülü

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev
prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

29 noyabr 2018, 15:00-dən18:00-
dək Ucar şəhəri

1200 kv.m
Satılır

146.20 624.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 906012000760

42
Ağdam rayonu Quzanlı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri,
H.Əliyev prospekti, 357 Tel: (020) 205 27 77

29 noyabr 2018, 15:00-dən 18:00-
dək Bərdə şəhəri

200 kv.m
Satılır

21.12 2350.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 609012000492

43
Goranboy rayonu Qızılhacılı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri,
H.Əliyev prospekti, 357 Tel: (020) 205 27 77

29 noyabr 2018, 15:00-dən 18:00-
dək Bərdə şəhəri

200 kv.m
Satılır

12.35 1250.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 509012001459

44
Goranboy rayonu Xan -

qərvənd Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri,
H.Əliyev prospekti, 357 Tel: (020) 205 27 77

29 noyabr 2018, 15:00-dən 18:00-
dək Bərdə şəhəri

45 kv.m Satılır 2.78 225.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 509012001427

45
Goranboy rayonu Qarqucaq

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri,
H.Əliyev prospekti, 357 Tel: (020) 205 27 77

29 noyabr 2018, 15:00-dən 18:00-
dək Bərdə şəhəri

1200 kv.m
Satılır

105.72 480.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 509012001453

46
Goranboy rayonu Şəfəq

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri,
H.Əliyev prospekti, 357 Tel: (020) 205 27 77

29 noyabr 2018, 15:00-dən 18:00-
dək Bərdə şəhəri

13,0 ha İcarə 6.55 260.00 Heyvandarlıq örüş 509012001421

47
Goranboy rayonu Şəfəq

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri,
H.Əliyev prospekti, 357 Tel: (020) 205 27 77

29 noyabr 2018, 15:00-dən 18:00-
dək Bərdə şəhəri

7,0 ha İcarə 3.53 140.00 Heyvandarlıq örüş 509012001422

48
Qazax rayonu Kosalar

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Qazax rayonu

24 kv.m Satılır 1.51 576.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 501012001376

49
Qazax rayonu Qaymaqlı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Qazax rayonu

1200 kv.m
Satılır

105.71 960.00 Fərdi yaşayış evi I qrup bonitet balı 100 əkin 501012001334

50
Şəmkir rayonu Çinarlı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küç 75 Tel:(022) 295 17 96

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Qazax rayonu

53 kv.m Satılır 3.50 265.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 504012003754

51
Gədəbəy rayonu Gədəbəy

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küç 75 Tel:(022) 295 17 96

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Qazax rayonu

3000 kv.m
İcarə

0.22 60.00
Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) 

örüş 505012000769

52
Tovuz rayonu Abulbəyli

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küç 75 Tel:(022) 295 17 96

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Qazax rayonu

22,4606 ha
İcarə

179.67 900.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrup bonitet balı 66 əkin 503012001783

53
Tovuz rayonu Abulbəyli

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küç 75 Tel:(022) 295 17 96

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Qazax rayonu

11,1308 ha
İcarə

89.03 450.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrup bonitet balı 66 əkin 503012001784

54
Tovuz rayonu Abulbəyli

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küç 75 Tel:(022) 295 17 96

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Qazax rayonu

4,2439 ha
İcarə

33.95 170.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrup bonitet balı 66 əkin 503012001786

55
Tovuz rayonu Abulbəyli

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küç 75 Tel:(022) 295 17 96

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Qazax rayonu

6,2224 ha
İcarə

49.77 250.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrup bonitet balı 66 əkin 503012001785

56
Tovuz rayonu Abulbəyli

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,
Azadlıq küç 75 Tel:(022) 295 17 96

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Qazax rayonu

6,3088 ha
İcarə

62.70 252.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrup bonitet balı 82 əkin 503012001787

57
Quba rayonu Rustov

Bələdiyyəsi
Hərrac 

ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72

29 noyabr 2018, 15:00-dən 18:00-
dək Xaçmaz rayonu

200 kv.m
Satılır

12.77 500.00 50.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 303012002461

58
Quba rayonu Rustov

Bələdiyyəsi
Hərrac 

ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72

29 noyabr 2018, 15:00-dən 18:00-
dək Xaçmaz rayonu

300 kv.m
Satılır

19.16 750.00 75.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 303012002462

59
Qusar rayonu İmam qulukənd

Bələdiyyəsi
Hərrac 

ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72

29 noyabr 2018, 15:00-dən 18:00-
dək Xaçmaz rayonu

150 kv.m
Satılır

9.58 615.00 62.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 301012002046

60
Cəlilabad rayonu Qarazəncir

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri,
H.Əliyev prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Cəlilabad şəhəri

1,75 ha İcarə 12,39 262.50 Kənd təsərrüfatı II qrup bonitet balı 68 əkin 806012000682

61
Cəlilabad rayonu Zopun

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri,
H.Əliyev prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Cəlilabad şəhəri

2,0 ha İcarə 11,28 80.00 Kənd təsərrüfatı
III qrup bonitet balı 56

əkin
806012000679

62
Cəlilabad rayonu Zopun

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri,
H.Əliyev prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Cəlilabad şəhəri

3,0 ha İcarə 16,92 120.00 Kənd təsərrüfatı
III qrup bonitet balı 56

əkin
806012000679

63
Cəlilabad rayonu Zopun

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri,
H.Əliyev prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Cəlilabad şəhəri

4,0 ha İcarə 22,56 160.00 Kənd təsərrüfatı
III qrup bonitet balı 56

əkin
806012000679

64
Cəlilabad rayonu Zopun

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri,
H.Əliyev prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Cəlilabad şəhəri

5,0 ha İcarə 28,20 200.00 Kənd təsərrüfatı
III qrup bonitet balı 56

əkin
806012000679

65
Biləsuvar rayonu Əsgərabad

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri,
H.Əliyev prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Cəlilabad şəhəri

28,7 ha İcarə 258,30 1150.00 Kənd təsərrüfatı
III qrup bonitet balı 59

əkin
808012000355

66
Biləsuvar rayonu Xırmandalı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri,
H.Əliyev prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Cəlilabad şəhəri

50 kv.m Satılır 4,17 1000.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 808012000340

67
Ağsu rayonu Ağsu

Bələdiyyəsi 
Hərrac

ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri,
H.Əliyev prospekti 27 Tel:(020) 2651076 

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Şamaxı şəhəri

174 kv.m
Satılır

52.20 1070,10 107,00 Sahibkarlıq II zona 409012000393

68
Ağsu rayonu Növcü

Bələdiyyəsi 
Hərrac

ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri,
H.Əliyev prospekti 27 Tel:(020) 2651076 

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Şamaxı şəhəri

12,0 ha İcarə 48.00 240,00 24,00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrup əkin 409012000686

69
Ağsu rayonu Çaparlı

Bələdiyyəsi 
Hərrac

ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri,
H.Əliyev prospekti 27 Tel:(020) 2651076 

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Şamaxı şəhəri

15,0 ha İcarə 59.40 300,00 30,00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrup əkin 409012000708

70
Ağsu rayonu Padar

Bələdiyyəsi 
Hərrac

ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri,
H.Əliyev prospekti 27 Tel:(020) 2651076 

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Şamaxı şəhəri

8,0 ha İcarə 6.30 400,00 40,00 Heyvandarlıq III qrup örüş 409012000521

71
Ağsu rayonu Pirhəsənli

Bələdiyyəsi 
Hərrac

ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri,
H.Əliyev prospekti 27 Tel:(020) 2651076 

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Şamaxı şəhəri

1,5 ha İcarə 1.19 45,00 4,50 Heyvandarlıq III qrup örüş 409012000657

72
Balakən rayonu Püştətala

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Şəki şəhəri

50 kv.m Satılır 10.84 500.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 401012001050

73
Balakən rayonu Meşə şambul

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Şəki şəhəri

9,79 ha İcarə 100.33 685.30
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrup əkin 401012001143

74
Qax rayonu Turaclı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Şəki şəhəri

1,18 ha İcarə 7.08 61.36
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrup çoxillik əkmə 403012001501

75
Qax rayonu Turaclı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Şəki şəhəri

1,0 ha İcarə 6.00 52.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrup əkin 403012001540

76
Qax rayonu Qum

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Şəki şəhəri

1200 kv.m
Satılır

405.10 2424.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001541

77
Şəki rayonu İnçə

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Şəki şəhəri

1000 kv.m
Satılır

315.50 800.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 404012003162

78
Zaqatala rayonu Yuxarı Tala

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Şəki şəhəri

7200 kv.m
İcarə

12.96 367.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrup çoxillik əkmə 402012002084

79
Zaqatala rayonu Yuxarı Tala

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  

29 noyabr 2018, 15:00-dan 18:00-
dək Şəki şəhəri

1,5 ha İcarə 16.20 766.50
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrup çoxillik əkmə 402012001846
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