
Яmlaklarыn tяkrar
qeydiyyatыnda mцhцm

yenilik: onlayn qaydada
Яrazi ofislяrinя юtцrцlяn

alqы-satqы mцqavilяsi 
чыxarыш almaq цчцn

mцraciяt hesab olunur

Ä2

2018-ci il dekabr
ayыnыn 18-dя keчirilяcяk

pul hяrracыnda
sяhmlяri satышa чыxarыla-

caq sяhmdar
cяmiyyяtlяri haqqыnda

mяlumat

Ä3

Торпаг мцсабигяляринин вя
щярраъларынын кечирилмяси

щаггында мялумат
Торпаг мцсабигя вя 

щярраълары декабр айынын
20-дя кечириляъякдир.

Ä4

18 dekabr 2018-ci il
tarixdя saat 10:00-da

respublikanыn шяhяr vя
rayonlarыnda 

tяkrar hяrraca чыxarыlacaq
kiчik dюvlяt mцяssisя vя

obyektlяrinin siyahыsы

Ä6

Zaqatalada torpaq
uçotunun nяticяlяri: 
4000-я yaxыn ailяnin
hяyяtyanы vя pay
torpaqlarыnыn dяqiq sяrhяdi
mцяyyяn edilib

“Стратежи хяттимиз - сярбяст
игтисадиййат, юзялляшдирмя вя
сосиал инкишаф йолудур”
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Təzəpir məscidinin
ətrafında görülən abadlıq-quruculuq işlərinin icra vəziyyəti ilə tanış olub

Azərbaycan Republikası Prezidenti İlham Əliyelə Slovakiyanın 
Baş naziri Peter Pelleqrininin geniş tərkibdə görüşü olub

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Әliyev noyabrın 15-dә Bakının Yasamal
rayonu әrazisindә yerlәşәn Tәzәpir mәscidinin
әtrafındakı әrazidә yol-nәqliyyat in fra struk tu -
ru nun yax şı laş dırılması vә abadlıq-quruculuq
işlәri çәrçivәsindә hәyata keçirilәn tәdbirlәrin
icra vәziyyәti ilә tanış olub. Dövlәtimizin
başçısına görülәn işlәr barәdә mәlumat verildi.

Prezident İlham Әliyevin 2016-cı ilin
avqus tun da imzaladığı müvafiq sәrәncamlarla
ayrılmış vә sa itlәr hesabına Bakı şәhәrinin
Yasamal ra yonunda yerlәşәn Füzuli meydanı
әtrafındakı әra zidә yeni yolların çәkilmәsi, ya -
şıl laşdırma vә abad lıq işlәrinin görülmәsi, ha -
be lә Tәzәpir mәscidinin әtrafındakı әrazinin
abad laşdırılması, buranın yol-nәqliyyat in -
frastrukturunun tәkmillәşdirilmәsi vә ziyarәtә
gәlәnlәrә avtomobillәrini saxlamaları üçün
imkan yaratmaq mәqsәdilә Azәrbaycan Av to -
mo bil Yolları Dövlәt Agentliyi vә Yasamal Ra -
yon İcra Hakimiyyәti tәrәfindәn hәmin әrazidә
iri hәcm li layihәlәrin icrasına başlanılıb. 

İlkin mәrhәlәdә Statistika dairәsi-Nә ri -
manov heykәli-Füzuli meydanını әhatә edәn
26 hektar әrazidә tıxacların aradan qaldırılması
vә yol-nәqliyyat infrastrukturunun tәk mil lәş di -
rilmәsi istiqamәtindә mühüm işlәr görülüb. O
cümlәdәn Fü zuli meydanını Nәrimanov pros -
pekti ilә bir lәşdirәn yeni prospekt salınıb, yeni
yol qovşaqları tikilib vә mövcud küçәlәr ge niş -
lәndirilib.

Növbәti mәrhәlәdә isә Tәzәpir mәscidinin
qar  şı sında xüsusi bağın salınması, Füzuli kü -
çәsi bo yun ca Mәrkәzi Parkın Nәriman Nә -
rimanov pros pek tinәdәk davam etdirilmәsi,
әha  li üçün istirahәt-әylәncә guşәlәrinin yara -
dıl ması nәzәrdә tutulur. Bununla da Bakı şә hә -
rin dә yaşıllıq zo nalarının artırılması vә şәhәrin
ekoloji vәziyyәtinin daha da yaxşılaşdırılması

istiqamәtindә növbәti mühüm addım atılmış
olacaq.

Son illәrdә Prezident İlham Әliyevin rәh -
bәr liyi ilә paytaxtımızda hәyata keçirilәn abad -
lıq-quru culuq işlәri, şәhәr sakinlәrinin vә öl -
kәmizә gәlәn turistlәrin istirahәti üçün әn
müasir parkların vә yeni-yeni yaşıllıq sa hә lә ri -
nin salınması, paytaxtın qәdim tarixi memarlıq
nümunәlәrinin bәrpası vә ye ni, müasir bi -
naların tikilib istifadәyә verilmәsi nә ticәsindә
Bakı dünyanın әn gözәl şәhәrlәrindәn bi  rinә
çev rilib. Bu istiqamәtdә aparılan işlәrin miq -
yası getdikcә daha da genişlәnir. Pay tax -
tımızda ye ni çoxmәrtәbәli müasir binaların vә
digәr sosial ob yektlәrin inşası ilә yanaşı, şә hә -
rin inkişaf tempinә uyğun gәlmәyәn, pay -
taxtımızın müasirlik ansamblını pozan ti ki li -
lәrin sökülmәsi ilә bağlı da mühüm layihәlәr
icra edilib. Hәyata keçirilәn bu cür layihәlәr
arasında keçmişdә “Sovetski” ad la nan mә hәl -
lә nin sökülmәsi böyük әhәmiyyәti ilә se çilir.
Bu mәhәllәnin sökülmәsi Bakının daha da mü -
asirlәşdirilmәsi istiqamәtindә görülәn işlәrin
da vamı olmaqla, şәhәrin Baş Planının icrasının
tәmin olunmasına, habelә paytaxtda yol-
nәqliyyat in frastrukturunun yaxşılaş dırıl ma sı -
na da böyük töhfә verdi. Bu әrazidә salınan
yeni yollar Bakıda nәq liyyatın rahat vә tәh lü -
kәsiz hәrәkәtinin tәmin edil mәsindә, şәhәrdә
tıxacların azaldılmasında mü hüm rol oynadı.
Bu layihәnin icrası hәm dә pay taxt sakinlәrinin
vә Bakıya gәlәn çoxsaylı turistlәrin mәdәni is -
ti rahәti üçün müvafiq şәraitin yara dılması vә
şәhәrin ekoloji durumunun yax şı laş dırılması
istiqamәtindә hәyata keçirilәn tәd bir lәrin dә
davamlı olduğunu bir daha nümayiş etdirir.

Aparılan işlәrin gedişi ilә tanış olan döv lә -
ti mi zin başçısı müvafiq tapşırıq vә töv si yә lә -
rini verdi.

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Әliyevin Slovakiya Respublikasının Baş naziri
Peter Pelleqrini ilә tәkbәtәk görüşü başa çatdıqdan
sonra danışıqlar geniş tәrkibdә davam etdirilib.
Görüşdә çıxış edәn Azәrbaycan Prezidenti İlham
ӘLİYEV dedi:

-Hörmәtli cәnab Baş nazir, hörmәtli qonaqlar,
Azәr baycana xoş gәlmisiniz. İndicә cәnab Baş na -
zir lә ölkәlәrimiz arasında olan münasibәtlәr, gә lә -
cәk planlar barәdә çox önәmli vә maraqlı söh bә -
timiz oldu. Bizi ziyarәt etdiyiniz üçün Sizә bir daha
tә şәkkürümü bildirmәk istәyirәm. Görüşdә de -
diyim kimi, münasibәtlәrimizin tarixindә bu, Slo -
va kiyanın Baş nazirinin ölkәmizә ilk sәfәridir. Di -
gәr vacib fakt ondan ibarәtdir ki, Baş nazir tәyin
olun masından qısa müddәt sonra Azәrbaycanı zi -
ya rәt edir. Biz bunu hörmәt, tәrәfdaşlıq vә Azәr -
baycana maraq әlamәti hesab edirik. Biz әmәk daş -
lığımızı inkişaf etdirmәk istәyirik. Biz tәrәfdaşlığın
genişlәndirilmәsindә böyük potensialı görürük vә
әmi nәm ki, sәfәr zamanı müzakirә olunan mә sә lә -
lәr gәlәcәk tәrәfdaşlıq üçün möhkәm zәmin ya ra -
da caqdır. İkitәrәfli münasibәtlәrlә bağlı çoxlu işlәr
gö rülmәlidir. Biznes dairәlәrinin bir araya top laş -
ma sı vә gәlәcәk planları müzakirә etmәsi dә bizi
mәm nun edir. Әlbәttә ki, biz siyasi, iqtisadi, nәq -
liy yat vә digәr sahәlәrdә әmәkdaşlığımızı davam
et di rәcәyik. Biz daşımalar sahәsindә potensialı
mü zakirә etdik.

Әmәkdaşlığımızın vacib hissәsi, hәmçinin
Azәr baycan-Avropa İttifaqı münasibәtlәridir. Bu
münasibәtlәr yaxşı formadadır. Bu il biz “Tә rәf -
daş lıq prioritetlәri” sәnәdini parafladıq vә Azәr -

baycan ilә Avropa İttifaqı arasında bütün sahәlәri,
o cümlәdәn siyasi, iqtisadi, sosial, nәqliyyat, enerji
sa hәlәrini әhatә edәcәk yeni razılaşma üzrә da -
nışıqların fәal mәrhәlәsindәyik. Azәrbaycan enerji
tәhlükәsizliyi sahәsindә Avropa İttifaqı tәrәfindәn
çox mühüm tәrәfdaş hesab olunur. Bizim icra
etdiyimiz layihәlәrin qitәdә böyük miqyası var.
Buna görә, cәnab Baş nazir, әminәm ki, Sizin
sәfәriniz ölkәlәrimiz arasında münasibәtlәrin
sürәtli inkişafı üçün çox yaxşı imkanlar yaradacaq.
Mәn Sizә uğurlu sәfәr arzu edirәm.

Slovakiyanın Baş naziri Peter PELLEQRİNİ
dedi:

-Çox sağ olun, Zati-alilәri cәnab Prezident. Si -
zin lә bu gözәl mәkanda şәxsәn görüşmәkdәn
mәm nunam. Bәli, Siz tamamilә düz qeyd etdiniz,
biz istәrdik ki, sәfәrimiz münasibәtlәrimizin daha
di namik şәkildә inkişafına xidmәt etsin. Slovakiya
Res publikasının Baş naziri Peter Pelleqrini nü ma -
yәndә heyәti üzvlәrinin Bakıda öz hәmkarları ilә
hö kumәtlәrarası komissiyanın yaradılması, iqtisadi
sahәdә müqavilә-hüquq bazasının geniş lәn di ril -
mәsi ilә bağlı sәmәrәli danışıqlar apardıqlarını bil -
dirdi. Görüşdә beynәlxalq tәşkilatlar çәrçivәsindә
әmәkdaşlıq, investisiya, tәhsil, turizm sahәlәrindә
әlaqәlәrin perspektivlәri müzakirә olundu. Söhbәt
zamanı Slovakiyanın Azәrbaycanda sәfirliyinin
açılmasının ikitәrәfli münasibәtlәrin inkişafı
baxımından әhәmiyyәti qeyd olundu.

x x x
Daha sonra Azәrbaycan Prezidenti İlham Әli -

yev vә Slovakiyanın Baş naziri Peter Pelleqrini işçi
nahar etdilәr.



2ШЯНБЯ, 17 НОЙАБР 2018-ci il, №45 (1098) Комитядя
Artıq Zaqatala rayonunda da torpaqların elek -

tron kadastr uçotunun nәticәlәrinin real iş re ji min dә
istifadәsinә start verilib. Bu mәqsәdlә Әmlak Mә -
sәlәlәri Dövlәt Komitәsi aidiyyәti mәrkәzi icra haki -
miyyәti orqanlarının, rayon İcra Haki miy yә ti nin
nümayәndәlәrinin, elәcә dә bәlәdiyyәlәrin, mül -
kiyyәtçilәrin iştirakı ilә İctimai tәqdimat ke çi rib.
Tәdbirdә Zaqatala rayonunu әhatә edәn elek tron
kadastr uçotu işlәrinin ayrı-ayrı sahәlәrә ve rә cә yi
real faydalar, әldә edilәn nәticәlәrin istifadә qay -
daları izah edilib, alınan göstәricilәr nümayiş
olunub. 

Qeyd edilmәlidir ki, Ulu öndәr Heydәr
Әliyevin tapşırığı әsasında respublikada ilk
tәcrübә olaraq Zaqatala rayonunda torpaq islahatı
işlәrinә başlanılıb. Hazırda hәyata keçirilәn
torpaqların elektron kadastr uçotu işlәri bu
islahatların davamıdır. Görülәn işlәr çәrçivәsindә
rayonun Әliabad inzibati әrazi vahidliyindә
yerlәşmiş keçmiş Qәlәbә vә Әliabad tә sәr -
rüfatlarında torpaq islahatına düzәliş işlәri
tamamәn  yenidәn aparılıb. Nәticәdә 4000-ә yaxın
ailәnin hәyәtyanı vә pay torpaqlarının dәqiq
sәrhәdi müәyyәn edilib vә hazırlanan kadastr
mәlumat bazasına daxil edilib.

Digәr rayonlarda olduğu kimi burada da
mülkiyyәt mәnsubiyyәtindәn asılı olmayaraq
torpaqların sәrhәdlәri müәyyәn edilib. Heç bir

torpaq sahibi digәr әrazini qanunsuz olaraq
istifadә edә bilmәyәcәk. Bu kimi hallar tamamilә
aradan qalxır. Eyni zamanda, rayonun torpaq
fondunda müxtәlif kateqoriyalara aid, o cümlәdәn
kәnd tәsәrrüfatı, sәnaye tәyinatlı әrazilәrin hәcmi
müәyyәn olunub.   

Uçot işlәri Zaqatala rayonunun bәlәdiyyә
hüdudları daxilindә torpaq islahatına cәlb edilmiş
65,2 min hektar torpaq sahәsinin mövcudluğunu
öyrәnmәyә imkan verib. Bәlli olub ki, 13,9 min
hektar dövlәt, 22,8  min hektar bәlәdiyyә,  28,5 min

hektar özәl torpaqların payına düşür. Bәlәdiyyә
hüdudları daxilindәki torpaq sahәlәrinin 62.4 min
hektara yaxını (95 %-i) kәnd tәsәrrüfatına yararlı
torpaqlardır ki, bunun da 19,3 min hektarını әkin
sahәlәri tәşkil edir. Torpaq islahatı aparılan zaman
rayon üzrә әkin sahәlәri 23,9 min hektar olduğu
halda, elektron uçot aparılan zaman bu әrazilәr
müxtәlif uqodiyaların әsasәn çoxillik әk mәlәrin
artması hesabına azalaraq 19.3 min hektar olub.
Çoxillik әkmәlәr isә digәr uqodiyaların hesabına
8.6 min hektardan 16.3 min hektaradәk  artıb. Uçot

işlәri zamanı müәyyәn edilib ki, torpaq payı almış
ailәlәrdәn 40 mindәn çoxunun torpaq parsellәrinin
ölçülәri 1 hektaradәkdir. Bu da onu göstәrir ki,
torpaq sahәlәrinin konsolidasiyasına, birlәşmәsinә
ehtiyac vardır. Hәmçinin kәnd tәsәrrüfatına yararlı
olan sahәlәrdә (mülkiyyәt növünә görә) yerlәşәn
tikili vә qurğular barәdә müfәssәl mәlumatlar da
әldә edilib. Belә ki hәmin әrazilәrdә 1104 tikili vә
qurğuların (bundan 24-ü dövlәt mülkiyyәtindә,
491-i bәlәdiyyә mül kiy yә tindә, 589-u xüsusi
mülkiyyәtindә) olduğu aşkar olunub. 

Torpaq fondunun dәqiq uçotu işinin nә ti cә sin -
dә rayonda kәnd tәsәrrüfatında istehsalın iqtisadi
sәmәrәliliyi artırılır, ehtiyatlardan tam, dolğun vә
düzgün istifadә olunur, o cümlәdәn  kiçikölçülü
pay torpaqlarının tәmәrküzlәşmәsini tәmin edә
bilәn hüquqi, iqtisadi mexanizmlәr hazırlanır.
Kәnd tәsәrrüfatı dövriyyәsinә cәlb etmәk üçün
yeni әrazilәr müәyyәnlәşir.

Tәqdimatın sonunda layihәnin praktiki nә ti cә -
lәri vә istifadәsi ilә bağlı iştirakçıların sualları mü -
tәxәssislәr tәrәfindәn cavablandırıldı.

Zaqatalada torpaq uçotunun nəticələri: 4000-ə yaxın ailənin həyətyanı və pay torpaqlarının dəqiq sərhədi müəyyən edilib

Tәkrar bazarda daşınmaz әmlakın yeni sa hi bi -
nin adına çıxarışınalınması proseduru xeyli sa dә -
lәşib. Vәtәndaşlar әmlaklarını, o cümlәdәn torpaq
sahәlәrini, fәrdi evlәrini tәkrar bazarda
qeydiyyata almaq üçün әlavә ünvanlara müraciәt
etmәyәcәk. Yeniliyin tәtbiqi daşınmaz әmlakın
tәkrar qey diy yatı sahәsindәki prosedurları tam
olaraq elek tron laşdırıb. Belә ki, daşınmaz әmlak
vә torpaq mül kiy yәt çilәri tәkrar bazarda alqı-satqı
prosesini onlayn rejimdә rәsmilәşdirә bilirlәr.
Artıq notariuslarda bağlanan müqavilәlәri Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin Daşınmaz
Әmlakın Dövlәt Reyestri Xid mәtinә tәqdim
etmәyә ehtiyac qalmır. No ta ri uslarda alqı-satqı
әmәliyyatı aparılarkәn әmlakın yüklülüyünә dair

mәlumat 10-15 saniyә әrzindә on layn rejimdә
әldә edilir. Daha sonra alqı-satqı pro sesi
aparılaraq müqavilә imzalanır. Müqavilә elek tron
şәkildә reyestr xidmәtinin yerli әrazi ofis lә rinә
ötürülür.Belә müqavilә isә yeni mül kiy yәtçinin
adına çıxarış verilmәsi üçün әrizә hesab olu nur vә
hәmin müqavilә әsasında müvafiq hü quq lar
dövlәt qeydiyyatına alınır. Qeydiyyat orqanı da
bu müqavilә әsasında daşınmaz әmlakın vә tor -
pağın yeni sahibinin adına çıxarış tәrtib edir.
Yalnız bu halda vәtәndaş hazır çıxarışını almaq
üçün Daşınmaz Әmlakın Dövlәt Reyestrinә
yaxınlaşır. Çıxarışlar vәtәndaşın istәyindәn asılı
olaraq 1,3 vә 7 iş günü әrzindә tezlәşdirilmә
qaydası ilә verilә bilәr. Hәmçinin bu mülkiyyәt

sәnәdi “Elekron çıxarış” formasında da
qeydiyyata alınır. 

Artıq elektron çıxarışı almaq istәyәn vәtәn -
daş lar isә ümumiyyәtlә alqı-satqı prosesindәn
sonra çı xa rış almaq üçün heç bir ünvana müraciәt
etmir. Be lә ki, çıxarış yeni sahibin “Elektron
hökumәt” por talındakı şәxsi kabinetinә
yerlәşdirilir. Nәticәdә çı xarış almaq üçün
vәtәndaşların әlavә olaraq qey diy yat orqanlarına
müraciәt etmәk zәrurәti aradan qal dırılır. Bununla
da elektron çıxarışın tәtbiqi tәk rar qeydiyyatın
tam olaraq avtomatlaşdırılması im kan larını
genişlәndirib. Sistemin istifadәyә ve ril mә si
proseduru olduqca sadәlәşdirәrәk tәkrar qey diy -
ya tın optimallığını vә çevikliyini artırır.

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin tәşkil
et di yi “Әmlakını qeydiyyata al vә mülkiyyәtinә
sahib ol” kampaniyasının sәyyar ofisinin bu
hәftәki da ya na cağı Bakı şәhәri, Qaradağ rayonu,
Qobustan qә sә bә sidir.  Xidmәtlәrdәn istifadә
etmәk istәyәn sakinlәr 12-16 noyabr tarixlәrindә
saat 09:00-dan 17:00-a qә dәr Qobustan qәsәbәsi,
Zahid Qasımov küçәsi, 22 (Mә dәniyyәt evinin

qarşısı) ünvanındakı mobil ofis lә rә yaxınlaşa
bilәrlәr. Müraciәt edәn hәr bir vә tәn da şa diqqәtlә
yanaşan komitә әmәkdaşları bütün növ da şınmaz
әmlakların qeydiyyat xidmәtlәrini gös tәr mәk lә
bәrabәr, verilәn sualları qanunvericiliyә uyğun
cavablandırır, hüquqi mәslәhәtlәr verir.

Bu kampaniyanın әsas hәdәfi daha operativ vә
әl ça tan formada mülkiyyәt hüququndan istifadәni

tә min etmәk, ölkәdә leqal daşınmaz әmlakların
sayını ar tırmaqdır. Bütün lazimi avadanlıqlarla
tәmin olun muş mobil ofislәrdә müasir vә innovativ
üsullarla gös  tә rilәn xidmәtlәr  birbaşa olaraq
vәtәndaş rahat lı ğı  na yönәlib. Müvafiq әrazi idarәsi
ilә yaradılan әla qә vә mәlumat mübadilәsi
әsasında xidmәtlәrin struk tur bölmәlәrdәki kimi
göstәrilmәsi vәtәndaş mәm nunluğu ilә nәticәlәnir. 

Qeyd edәk ki, bu sosial kampaniya fәaliyyәtә
baş ladığı gündәn ölkә üzrә ümumilikdә 17 kәnd
vә qә sәbә sakinlәrini bütün növ  daşınmaz
әmlakın qey diy yat xidmәtlәri ilә tәmin edib.
Mindәn çox vә tәn daş vaxt itirmәdәn, gündәlik
mәşğuliyyәtdәn uzaq laş  madan ictimai әhә -
miyyәtli aksiyanın üstün lük lә rin dәn istifadә
edib. 

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn
tәşkil olunan açıq vә şәffaf hәrraclarda hәr kәs iştirak
edәrәk әmlak sahibi ola bilәr. Özәllәşdirmәyә
çıxarılan dövlәt әmlaklarının ölkәnin bir sıra
regionlarında yerlәşmәsi vә  müxtәlif iqtisadi sahәlәr
üzrә fәaliyyәt göstәrmәsi investorların seçim
imkanını artırır. Vәtәndaşlara yönәlik hәrrac
prosedurları onların rahat özәllәşmә mühitindә
iştirakını tәmin edir.

Komitәnin keçirәcәyi növbәti hәrraclardan biri
dekabrın 11-i reallaşacaq. Bu dәfәki hәrraca
ümumilikdә 83 dövlәt әmlakı çıxarılıb. Onlardan 35-
i kiçik dövlәt müәssisә vә obyekti, 21-i qeyri-yaşayış
sahәsi, 7-si nәqliyyat vasitәsi, 20-si isә sәhmdar
cәmiyyәtidir. Hәr bir investora maraqlı ola bilәcәk
kiçik dövlәt müәssisә vә obyektlәri respublikanın
Qazax, İmişli, Şәki vә digәr rayonlarında yerlәşir. Bu
dövlәt әmlaklarının ümumi faydalı sahәsi 12 kv.m ilә
11 min 266kv.m aralığındadır. Әn yüksәk ümumi
faydalı sahәyә malik olan dövlәt әmlakı Balakәn
şәhәri, Atatürk prospektindә yerlәşir. Qeyd edilәn
ünvandakı Әmlak kompleksi ümumi әrazisi 37 min
602 kv.m olantorpaq sahәsi ilә birgә özәllәşdirmәyә

çıxarılıb. Fәrqli biznes istiqamәtlәrindә
investoragәlir qazandıra bilәcәk yüksәk potensiallı
bu obyektin ilkin hәrrac qiymәti 715 min manatdır.

Daha az büdcәylә sahibkarlıq fәaliyyәtinә
başlamaq istәyәn vәtәndaşlar seçimini qeyri-yaşayış
sahәlәri üzrә edә bilәr. Belә ki, bu kateqoriyadan olan
dövlәt әmlaklarının ümumi faydalı sahәsi 5.8 kv.m
vә 287.9 kv.m intervalındadır. Müxtәlif sahәlәr üzrә
ofis vә xidmәt obyekti kimi istifadәyә imkan verәn
dövlәt әmlaklarından 12-si Bakıda,4-ü Sumqayıtda,
digәrlәri isә Gәncә, Ağdaş vә Daşkәsәndә yerlәşir.
Paytaxtın Suraxanı rayonu, Qaraçuxur qәsәbәsi,
Y.Eyvazov küçәsindәki qeyri-yaşayış sahәsinin
ümumi faydalı sahәsi 147 kv.m-dir.

Bu dәfәki hәrraca çıxarılan Kia, Daewoo, Me r ce -
des vә Mitsubishi kimi markalardan olan av to mo bil -
lә rin buraxılış tarixlәri 2005-2008-ci illәrdir. Özәl lәş -
di ri lәcәk sәhmdar cәmiyyәtlәrinin dövlәtә mәxsus
sәhm paketlәrinin ümumi hәcmi 30%-45% ara sın da -
dır. “Azәrmetalinvest”, “Lerik Kәndkimya”, “Şәki
Ti kinti Quraşdırma” kimi sәhmdar cәmiyyәtlәrinin
ti carәt, kәndkimya, nәqliyyat, tikinti-inşaat kimi
sahәlәr üzrә fәaliyyәt imkanları mövcuddur.

Dövlәt әmlaklarının özәllәşdirilmәsi üzrә hәr rac -
larda iştirak etmәk istәyәn vәtәndaşlar komitәnin rәs -
mi saytı (emdk.gov.az),sosial şәbәkәlәrdәki sә hi -

fәlәri vә Özәllәşdirmә portalından (privatization.az)
әtraflı mәlumat әldә edә bilәr. Göstәrilәn mәnbәlәrә
yerlәşdirilmiş dövlәt әmlakları haqqında mә lu mat -

larla tanış olmaqla bәrabәr, elektron sifariş vermәk
vә hәrracda  onlayn iştirak etmәk kimi fürsәtlәr dә
mövcuddur.

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin tәtbiq
etdiyi Elektron hәrrac sistemi vasitәsilә vәtәndaşlar
özәllәşmә prosesindә daha yaxından iştirak edә bi -
lirlәr. Mәkan vә zaman fәrqinin olmadığı hәrraclarda
yaradılan imkanlar şәffaf mühiti formalaşdıraraq,
iştirakçı mәmnunluğuna sәbәb olur.Yeni vә müasir
üsulların istifadәsi ilә vәtәndaşların hәrraclarda
iştirak marağı artır, fәallıq nәticәsindә rәqabәtli
mühit yaranır. Hәrraclarda iştirakçı statusu qazanan
şәxslәrlә yanaşı, digәr vәtәndaşlarda hәrraclarda hәm
onlayn, hәm dә canlı formada iştirak edә bilәr.

Dövlәt әmlaklarının özәllәşdirilmәsindә yara dı -
lan fürsәtlәrdәn vәtәndaşlar növbәti dәfә 13 no yabr -
da keçirilәn hәrracda istifadә etdilәr. Hәrraca çı xa rı -
lan әmlaklardan 10-u üzrә 49 sifariş verilmişdir. Әm -
lak vә sifariş sayı arasında olan böyük fәrq hәrracda
yüksәk rәqabәtin olduğunu göstәrir.Özәllәşmәyә
çıxarılan dövlәt әmlaklarından 3 kiçik dövlәt mü әs -
sisә vә obyekti, 1 yarımçıq tikili, 6 nәqliyyat vasitәsi
öz sahibini tapdı. Nәqliyyat vasitәlәrindәn5-i üzrә

ümumilikdә 44 sifarişin verilmәsi hәrracda rәqabәtli
mühit yaratdı. Sifarişçilәrin fәallığıVAZ markalı bu
nәqliyyat vasitәlәrinin ilkin hәrrac qiymәtlәrinin 2
dәfәdәn çox yüksәlmәsinә sәbәb oldu. 

Bakı şәhәri, Qaradağ rayonu, Lökbatan qәsә -
bәsindәki Әmlak kompleksinin ümumi faydalı
sahәsi 1169 kv.m-dir. Bu kiçik dövlәt müәssisәsi
2480 kv.m-lik torpaq sahәsi ilә birgәözәllәşdirildi.

Hәr racda paytaxtın Xәzәr rayonu, Mәrdәkan qә sә bә -
si, Yesenin küçәsindә yerlәşәn mağaza da özәl -
lәşdirildi. Ümumi faydalı sahәsi 88.5 kv.m olan bu
dövlәt әmlakı xidmәt sahәsi üzrә sahibi üçün gәlirli

ola bilәr. Tovuz rayonu, Dönük Qırıqlı kәndindәki 10
saylı tәsәrrüfatlararası tәmir sәyyar mexaniki
dәstәnin isә ümumi faydalı sahәsi 1009.9kv.m-dir.

Qeyd edәk ki, cari il әrzindә komitә tәrәfindәn
ümu milikdә 195-ә yaxın hәrrac keçirilib. Elektron
hәrrac sisteminin üstünlüklәri vә dövlәt әmlakları
üzrә geniş çeşid vәtәndaşların prosesә olan marağını
vә fәallığını artırıb. Bunun nәticәsindә özәl lәş di ri lәn
550-ә yaxın dövlәt әmlakından 55-i rәqabәtli mü hit -
dә öz sahibini tapıb. Bu günә qәdәr 95-ә yaxın vәtәn -
daş hәrraca çıxarılan dövlәt әmlakları üzrә elektron
formada sifariş vermiş, 20-ә yaxını isә onlayn
formada hәrracda iştirak etmişdir.

Müasir hәrracın yaratdığı şәraitdә dövlәt әm lak -
la rını özәllәşdirmәk istәyәn şәxslәr prosesә ko -
mitәnin rәsmi saytı (emdk.gov.az) vә Özәllәşdirmә
portalı (privatization.az) vasitәsilә qoşula bilәr.
Seçim vә sifariş prosedurlarının sadәliyi, elektron
mühitdә tәklif olunan iştirak imkanları ilә hәr
kәsinhәrraclarda iştiraki tәmin olunur. 

Əmlakların təkrar qeydiyyatında mühüm yenilik: 
onlayn qaydada ərazi ofislərinə ötürülən alqı-satqı müqaviləsi çıxarış almaq üçün müraciət hesab olunur

“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol” kampaniyası 
Qaradağ rayonu, Qobustan qəsəbəsində

İnvestorlar 11 dekabr hərracında 83 dövlət əmlakı üzrə seçim edə biləcək

Rəqabətli 13 noyabr hərracı: 10 dövlət əmlakına 49 sifariş verildi
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18 dekabr 2018-ci il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

13 noyabr 2018-ci il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə  keçirilmiş hərracda satılmış 
tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı                                                   

S/N Balanssaxlayıcı müәssisәnin adı Avtonәqliyyat vasitәsinin markası Buraxılış ili Start qiymәti (manatla) 10% beh (manatla)
1. Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisi Aparatının Mәtbәәsi QAZ-31029 1995 600 60
2. Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin lәğv edilmiş Şuşa Avtonәqliyyat Müәssisәsi KAMAZ-55111 1989 2625 253
3. Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin lәğv edilmiş Şuşa Avtonәqliyyat Müәssisәsi KAMAZ-55111 1989 2625 253
4. Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin lәğv edilmiş Şuşa Avtonәqliyyat Müәssisәsi KAMAZ-55111 1989 2625 253
5. Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin lәğv edilmiş Şuşa Avtonәqliyyat Müәssisәsi KAMAZ-55111 1989 2625 253
6. Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı Daewoo Leganza 1998 4000 400
7. Azәrbaycan Respublikası Daxili Işlәr Nazirliyi Maddi-Texniki Tәminat Baş İdarәsinә bilavasitә tabe olan Avtomobil Tәsәrrüfatı BMW 320 2007 5200 520
8. Azәrbaycan Respublikası Daxili Işlәr Nazirliyi Maddi-Texniki Tәminat Baş İdarәsinә bilavasitә tabe olan Avtomobil Tәsәrrüfatı BMW 320 2006 5100 510
9. Azәrbaycan Respublikası Daxili Işlәr Nazirliyi Maddi-Texniki Tәminat Baş İdarәsinә bilavasitә tabe olan Avtomobil Tәsәrrüfatı BMW 320 2006 5100 510
10. Azәrbaycan Respublikası Daxili Işlәr Nazirliyi Maddi-Texniki Tәminat Baş İdarәsinә bilavasitә tabe olan Avtomobil Tәsәrrüfatı BMW 320 2007 5200 520
11. Azәrbaycan Respublikası Daxili Işlәr Nazirliyi Maddi-Texniki Tәminat Baş İdarәsinә bilavasitә tabe olan Avtomobil Tәsәrrüfatı UAZ-31519 2004 3000 300

Qeyd: 1-ci sәtirdә  Azәrbaycan Respublikası Milli Mәclisi
Aparatının Mәtbәәsinin balansında olan  nәqliyyat vasitәsi 4-cü
dәfә 25% endirimlә  tәkrar hәrraca çıxarılır.

2-5-ci sәtirdә  Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә
vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin lәğv edilmiş Şuşa
Avtonәqliyyat Müәssisәsinin balansında olan  nәqliyyat

vasitәlәri 4-cü dәfә 25% endirimlә  tәkrar hәrraca çıxarılır.
Qeyd: Sifarişlәr Azәrbaycan Respublikası Әmlak Mәsәlәlәri

Dövlәt Komitәsi yanında  Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion
Mәrkәzindә (Bakı şәhәri, Zeynal Xәlil küçәsi 11) vә yaxud
e–emdk.gov.az elektron portalı vasitәsilә  hәrracın keçirilmәsinә
әn gec 3 (üç) bank günü qalanadәk qәbul olunacaqdır: Nәqliyyat

vasitәlәri barәdә әtraflı mәlumatı privatization.az portalından
almaq olar. Hәrracda iştirak etmәk üçün (elektron sifariş
verәnlәr istisna olaraq) hәrracın keçirilmәsinә әn azı 3 bank
günü qalanadәk aşağıdakı sәnәdlәr tәqdim olunmalıdır:

1. Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (Hüquqi şәxslәr
üçün:notarial qaydada tәsdiq olunmuş qeydiyyat şәhadәtnamәsi,

nizamnamәsi vә VÖİN)
2. Әmlak Mәsәlәlәri  Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn edilmiş

hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd. (10% mәblәğindә beh
Mәrkәzi Bankda – AZ65NABZ01361150000000004944 nömrәli
hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir)

(tel:566-07-44)

Bakı şəhəri  üzrə 13 noyabr 2018-ci il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış  nəqliyyat vasitələrin siyahısı

13 noyabr 2018-ci il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə keçirilmiş  hərraclarda  satılmış kiçik dövlət müəssisələrin (obyektlərin) siyahısı

2018-ci il dekabr ayinin 18-də keçiriləcək pul hərracinda səhmləri satişa çixarilacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqinda məlumat

18 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Şəmkir şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

18 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Goranboy şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi tәşkilatın adı
Özәllәşdirilәn torpaq

sahәsi (kv.m)
Әmlakın ilkin (satış) qiymәti

(100%) (manat)
Torpaq sahәsinin  ilkin (satış)

qiymәti  (manat)
Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin

(satış) qiymәti (manat)
Hәrracda yekun satış qiymәti

Sәrәncamın 
№-si vә tarixi

1
İnzibati binanın
yarımçıq tikilisi

Qazax rayonu,
Qazaxbәyli kәndi

İstehsal vә Xidmәt Müәs si sәlәrinin
İdarәetmә Mәrkәzi 

364.0 1500 1500 3000 3000 
№263

12.10.2018

№ Balanssaxlayıcı müәssisәnin adı Avtonәqliyyat vasitәlәrinin markası Buxarılış ili Hәrraca çıxarılan  ilkin satış qiymәti (manat) Hәrracda yekun satış qiymәti Protokol №-si vә tarixi
1 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsinin Bakı Şәhәr Statistika İdarәsi VAZ-21124 2008 2500 4800 33/18   11.10.2018
2 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsinin Bakı Şәhәr Statistika İdarәsi VAZ-21041 2008 2100 4500 33/18   11.10.2018
3 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsinin Bakı Şәhәr Statistika İdarәsi VAZ-21043 2007 2000 4400 33/18   11.10.2018
4 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsinin Bakı Şәhәr Statistika İdarәsi VAZ-21043 2007 2000 4620 33/18   11.10.2018
5 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsinin Bakı Şәhәr Statistika İdarәsi VAZ-21041 2008 2100 4200 33/18   11.10.2018
6 Azәrbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyindә Enerji Mәsәlәlәrini Tәnzimlәmә Agentliyi QAZ-3110 1999 1200 1200 33/18   11.10.2018

№ Müәssisә vә obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi sahәsi

(kv.m)
Özәllәşdirilәn torpaq

sahәsi (kv.m)
İşçilәrinin sayı (nәfәr)

Hәrraca çıxarılan  ilkin
satış qiymәti (manat)

Hәrracda yekun satış
qiymәti

Sәrәncamın №-si vә tarixi

1 Әmlak kompleksi
Bakı şәhәri, Qaradağ rayonu, Lökbatan
qәsәbәsi, Seymur Orucov küçәsi, 1B

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

1169.0 2480.4 x 250000 250000 №146     25.05.2018

2 43 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Mәrdәkan

qәsәbәsi, Yesenin küçәsi, 3G
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

88.5 x x 13500 13500 №111  26.08.2016

3
10 saylı tәsәrrüfatlararası

tәmir sәyyar mexaniki
dәstә

Tovuz rayonu, Dönük Qırıqlı kәndi
İstehsal vә Xidmәt

Müәssisәlәrinin İdarәetmә
Mәrkәzi

1009.9 17629.3 x 41000 41000 №146     25.05.2018

Sıra
sayı

Sәhmdar cәmiyyәtinin
adı vә tәsis tarixi

Sәhmdar cәmiyyәtinin hüquqi ünvanı
Nizamnamә
kapitalının

hәcmi (manat)

Buraxılmış
sәhmlәrin ümumi

sayı (әdәd)

Bir sәhmin
nominal qiy -
mәti (manat)

Satışa çıxarılmış sәhmlәr            Satışa çıxarılan
sәhmlәrin nominal

dәyәri  (manat)

Satışa çıxarılan sәhm -
lәrin ilkin hәrrac (satış)

qiymәti (manat)

İlkin satış qiymәtinin 10%-
i hәcmindә he sab lan mış
behin mәblәği (manat)

sayı (әdәd)
buraxılmış sәhmlәrin
ümumi sayında %-lә

1 Ağdaş Quşçuluq №463 23.03.1998 Ağdaş rayonu, Qaradağlı kәndi 677482.20 338741 2.00 101662 30.01 203324.00 101662.00 10166.20
2 Bәrdә Tikinti Quraşdırma  №14  30.01.2007 Bәrdә rayonu, Alaçadırlı kәndi 184782.00 92391 2.00 41442 44.86 82884.00 41442.00 4144.20
3 Bәrәkәt  №180 30.04.1997 Naftalan şәhәri, Ş.Qurbanov küçәsi 93970.40 46985 2.00 14100 30.01 28200.00 14100.00 1410.00
4 Beylәqan Sәnaye Kombinatı  №58 15.03.2007 Beylәqan rayonu, 1-ci Şahsevәn kәndi 14234.00 7117 2.00 3068 43.11 6136.00 3068.00 306.80
5 Bilәsuvar Broyler  №388   02.03.1998 Bilәsuvar rayonu, Nәsimi kәndi 297458.00 148729 2.00 44733 30.08 89466.00 44733.00 4473.30
6 Cәlilabad Mәişәt №651  28.08.1997 Cәlilabad şәhәri, Әrdәbil küçәsi, 11-ci mәhәllә 410807.80 205404 2.00 61631 30.00 123262.00 61631.00 6163.10
7 Goranboy Aqrotexservis №1084  01.12.1997 Goranboy rayonu,Qızılhacılı kәndi 453877.60 226938 2.00 68121 30.02 136242.00 68121.00 6812.10
8 İmişli Yağ Pendir №660   29.08.1997 İmişli rayonu, Rәsullu kәndi 238217.60 119109 2.00 35773 30.03 71546.00 35773.00 3577.30
9 İsmayıllı Sәnaye İstehsal №76  30.03.2007 İsmayıllı şәhәri, Ә.Әlәkbәrzadә küçәsi, 6 138698.00 69349 2.00 31084 44.82 62168.00 31084.00 3108.40
10 İsmayıllı Tәmir Tikinti №125  27.04.2012 İsmayıllı şәhәri, Ә.Әlәkbәrzadә küçәsi, 40 31952.00 31952 1.00 14354 44.92 14354.00 7177.00 717.70
11 Masazır Quşçuluq №134    23.01.1998 Abşeron rayonu, Masazır kәndi 513726.40 256863 2.00 77117 30.02 154234.00 77117.00 7711.70

12 Material Tәchizat №288  21.11.2006
Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Zabrat-1 qәsәbәsi,

Oktyabr küçәsi, 16
59132.00 118264 0.50 50838 42.99 25419.00 12709.50 1270.95

13 Qax Taxıl №121   10.04.1997 Qax şәhәri, Ü.Hacıbәyov küçәsi, 30 1001294.80 1001296 1.00 301241 30.09 301241.00 150620.50 15062.05
14 Saatlı Broyler №462    23.03.1998 Saatlı rayonu, Varxan kәndi 463832.20 231917 2.00 69602 30.01 139204.00 69602.00 6960.20
15 Sabirabad Tәmir-tikinti №117  04.05.2007 Sabirabad rayonu, Kürkәndi kәndi 20734.00 10367 2.00 4646 44.82 9292.00 4646.00 464.60
16 Salyan Aqrotexservis № 834  13.10.97 Salyan şәhәri,Plastmass massivi 641198.00 320599 2.00 96191 30.00 192382.00 96191.00 9619.10
17 Salyan broyler №376  26.12.2000 Salyan rayonu, Xәlәc kәndi 1120118.00 560059 2.00 168225 30.04 336450.00 168225.00 16822.50
18 Şәmkir №301  16.06.1997 Bakı şәhәri, Sәbail rayonu, E.Әzizov küçәsi, 18 150418.20 75209 2.00 22836 30.36 45672.00 22836.00 2283.60
19 Yevlax Kәndnәqliyyat № 833   13.10.1997 Yevlax şәhәri, Nizami küçәsi, 37 225900.60 112950 2.00 33906 30.02 67812.00 33906.00 3390.60
20 Yevlax Tәkrar Xammal №648   20.04.1998 Yevlax şәhәri, Nizami küçәsi,11 172990.60 86495 2.00 25987 30.04 51974.00 25987.00 2598.70
21 Yevlax tikinti servis №28  29.01.2010 Yevlax şәhәri, Nizami prospekti, dalan 2, bina 2 9012.00 225300 0.04 67853 30.12 2714.12 1357.06 135.71
22 Yevlax Yük Avtonәqliyyat №649  20.04.1998 Yevlax şәhәri, Pişәvәri küçәsi, 8 316887.20 158443 2.00 47543 30.01 95086.00 47543.00 4754.30
23 Zәrdab Aqrotexservis №1185 15.12.1997 Zәrdab şәhәri, RTS küçәsi,1 962055.60 481027 2.00 144316 30.00 288632.00 144316.00 14431.60

Pul hәrracında qanunvericiliyә müvafiq olaraq, alıcı
hesab edilәn, sifarişi vә digәr zәruri sәnәdlәri tәqdim etmiş
hüquqi vә fiziki  şәxslәr iştirak edә bilәrlәr.

Sifarişlәr  Azәrbaycan Respublikasının Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin yanında Hәrracların  Tәşkili üzrә Auksion
Mәrkәzindә (Bakı şәhәri, Nәrimanov rayonu, Z.Xәlil küçәsi, 11
ünvanında  saat 9:00-dan 18:00-a qәdәr) vә yaxud komitәnin e-
emdk.gov.az elektron xidmәtlәr portalı vasitәsilә hәrracın
keçirilmәsinә әn geci 3 bank günü qalanadәk  qәbul olunacaqdır.
Mәlumat dәrc olunduğu gündәn hәrracda iştirak etmәk

arzusunda olan fiziki vә hüquqi şәxslәr sәhmlәri satışa çıxarılan
mü әssisәlәr barәdә zәruri mәlumatlarla komitәnin pri va ti za -
tion.az portalında vә  emissiya prospektlәri (özәllәşdirmә
planları)  ilә  Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindә  tanış
ola bilәrlәr.

Hәrracda iştirak etmәk üçün (elektron sifariş verәnlәr istisna
olmaqla) Sәhmdar cәmiyyәtlәrinin sәhmlәrinin vә müştәrәk
müәssisәlәrin nizamnamә kapitalındakı dövlәtin payının pul
hәrraclarında satışı üzrә hәrrac komissiyasına   hәrracın
keçirilmәsinә әn geci 3 bank günü qalanadәk aşağıdakı sәnәdlәr

tәqdim olunmalıdır:
-müәyyәn edilmiş qaydada tәsdiq olunmuş formada sifariş; -

müәyyәn edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn
ödәmә sәnәdinin surәti;

(pul hәrraclarına çıxarılan sәhmlәrin ilkin satış qiymәtinin
10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında  Әmlak Mәsәlәlәri  Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 hesablaşma hesabına
(VÖEN:2000015631) ödәnilmәlidir.)

-hüquqi şәxslәr üçün tәsis sәnәdlәrinin müәyyәn olunmuş

qaydada tәsdiq edilmiş surәtlәri;        
-fiziki şәxslәr üçün şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәdin surәti.

Pul hәrracı 2018-ci ilin dekabr ayının 18 -dә saat 09:30-da
Azәrbaycan Respublikasının Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin İnformasiya Texnologiyaları vә Mәlumat
İdarәetmә Mәrkәzindә (ünvan: Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev
prospekti, 139 A) keçirilәcәkdir.

Әlavә mәlumatı  Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin 193
nömrәli çağrı mәrkәzi  vasitәsi ilә  vә komitәnin privatization. az
portalından ala bilәrsiniz.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Şәmkir şәhәrindә yerli hәrrac komissiyası
tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Şәmkir şәhәri üzrә: ünvan: Şәmkir şәhәri, S.Vurğun küçәsi,

162 әlaqә telefonu: (kod 02230) 5-33-71
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Goranboy şәhәrindә yerli hәrrac komissiyası
tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Goranboy şәhәri üzrә: ünvan: Goranboy şәhәri, İlham

İsmayılov küçәsi 31, әlaqә telefonu: (kod 02224) 5-21-67
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

№ Müәssisә vә obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli şәrtlәrlә
satılmış hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1 3 saylı yemәkxana
Şәmkir rayonu,
Könüllü kәndi

İstehsal vә Xidmәt Müәs si -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

159.4 x x 7500 x x 7500 750 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli şәrt lәr lә
satılmış hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

binası
Goranboy rayonu,

Qazanbulaq qәsәbәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

109.5 503.0 x 1000 x  750 1750 175 



4ШЯНБЯ, 17 НОЙАБР 2018-ci il, №45 (1098) Åëàíëàð
Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat 

Torpaq müsabiqə və hərracları dekabr ayının 20-da  keçiriləcəkdir.
(Ərizələr  19 noyabr 2018-ci il tarixdən 20 dekabr 2018-ci il tarixədək qəbul edilir)

Sıra
№ si

Torpağı müsabiqә vә ya
hәrraclara çıxaran

hüquqi şәxs (yerli icra
hakimiyyәti, bәlәdiyyә)

Müsabiqә
vә ya
hәrrac

Müsabiqә vә ya hәrracın keçirildiyi yer vә әlaqә tele-
fonu

Müsabiqә vә ya hәrraca
çıxarılan torpaq sahәsi vә satıcı

ilә bağlanacaq müqavilәnin
layihәsi ilә tanış olma tarixi,

vaxtı vә ünvanı

Sahәsi (kv.m
vә ya ha.),
satılır vә ya
icarәyә ver-

ilir

Satışda-normativ
qiymәt, icarәdә
icarә haqqının

aşağı hәddi (man-
atla)

Hәrracda ilkin qiymәt,
hәrrac addımı vә ya
müsabiqәdә qiymәt,
icarәdә icarә haqqı

(manatla)

Hansı mәqsәd üçün
satılır vә ya icarәyә ver-

ilir

Uqodiya (tәsәrrüfat
yeri) növü, keyfiyyәt
qrupu, şәhәrlәrdә vә
rayon mәrkәzlәrindә

zona

Torpaq üzәrindә
hüququ tәsdiq edәn

sәnәdin nömrәsi

1
Göygöl rayonu Xaqani

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Gәncә әrazi şöbәsi, Gәncә şәhәri,
H.Әliyev meydanı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757

20 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Gәncә şәhәri

1000 kv.m
Satılır

86.40 860.00 Fәrdi yaşayış evi I qrup, әkin 508012000719

2
Goranboy rayonu
Tatarlı Bәlәdiyyәsi

Müsabiqә
ӘMDK-nin Bәrdә әrazi şöbәsi Bәrdә şәhәri,

H.Әliyev pr, 357 Tel: (020) 205 27 77
20 dekabr 2018, 15:00-dәn

18:00-dәk Bәrdә şәhәri
200 kv.m

Satılır
12.35 400.00 Sahibkarlıq V qrup, şәrti yararsız 509012001451

3
Goranboy rayonu
Tatarlı Bәlәdiyyәsi

Müsabiqә
ӘMDK-nin Bәrdә әrazi şöbәsi Bәrdә şәhәri,

H.Әliyev pr, 357 Tel: (020) 205 27 77
20 dekabr 2018, 15:00-dәn

18:00-dәk Bәrdә şәhәri
12,5 ha İcarә 9.00 250.00 Heyvandarlıq III qrup, örüş 509012001395

4
Goranboy rayonu
Tatarlı Bәlәdiyyәsi

Müsabiqә
ӘMDK-nin Bәrdә әrazi şöbәsi Bәrdә şәhәri,

H.Әliyev pr, 357 Tel: (020) 205 27 77
20 dekabr 2018, 15:00-dәn

18:00-dәk Bәrdә şәhәri
2,54 ha İcarә 11.58 127.00

Kәnd tәsәrrüfatı
mәhsullarının istehsalı

III qrup, әkin 509012001374

5
Goranboy rayonu
Tatarlı Bәlәdiyyәsi

Müsabiqә
ӘMDK-nin Bәrdә әrazi şöbәsi Bәrdә şәhәri,

H.Әliyev pr, 357 Tel: (020) 205 27 77
20 dekabr 2018, 15:00-dәn

18:00-dәk Bәrdә şәhәri
1,50 ha İcarә 6.84 75.00

Kәnd tәsәrrüfatı
mәhsullarının istehsalı

III qrup, әkin 509012001365

6
Goranboy rayonu
Tatarlı Bәlәdiyyәsi

Müsabiqә
ӘMDK-nin Bәrdә әrazi şöbәsi Bәrdә şәhәri,

H.Әliyev pr, 357 Tel: (020) 205 27 77
20 dekabr 2018, 15:00-dәn

18:00-dәk Bәrdә şәhәri
1,43 ha İcarә 6.52 72.00

Kәnd tәsәrrüfatı
mәhsullarının istehsalı

III qrup, әkin 509012001375

7
Goranboy rayonu
Tatarlı Bәlәdiyyәsi

Müsabiqә
ӘMDK-nin Bәrdә әrazi şöbәsi Bәrdә şәhәri,

H.Әliyev pr, 357 Tel: (020) 205 27 77
20 dekabr 2018, 15:00-dәn

18:00-dәk Bәrdә şәhәri
1,06 ha İcarә 4.83 53.00

Kәnd tәsәrrüfatı
mәhsullarının istehsalı

III qrup, әkin 509012001379

8
Bәrdә rayonu

Zümürxan Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Bәrdә әrazi şöbәsi Bәrdә şәhәri,
H.Әliyev pr, 357 Tel: (020) 205 27 77

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Bәrdә şәhәri

20,5 ha İcarә 250.88 1972.00
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
II qrup, әkin 610012001549

9
Bәrdә rayonu

Zümürxan Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Bәrdә әrazi şöbәsi Bәrdә şәhәri,
H.Әliyev pr, 357 Tel: (020) 205 27 77

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Bәrdә şәhәri

5 ha İcarә 61.20 481.00
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
II qrup, әkin 610012001542

10
Tovuz rayonu Aşağı
Quşçu Bәlәdiyyәsi

Müsabiqә
ӘMDK-nin Qazax әrazi şöbәsi, Qazax rayonu,

Azadlıq küç 75 Tel:(022) 295 17 96
20 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Qazax rayonu

1000 kv.m
Satılır

62.37 10000.00 Sahibkarlıq V qrup, bonitet balı 20 503012001277

11
Xaçmaz rayonu İstisu

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

500 kv.m
Satılır

110.98 810.00 81.00 Hәyәtyanı I qrup, әkin 302012002788

12
Xaçmaz rayonu İstisu

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

500 kv.m
Satılır

110.98 810.00 81.00 Hәyәtyanı I qrup, әkin 302012002777

13
Xaçmaz rayonu İstisu

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

500 kv.m
Satılır

110.98 810.00 81.00 Hәyәtyanı I qrup, әkin 302012002799

14
Xaçmaz rayonu İstisu

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

500 kv.m
Satılır

110.98 810.00 81.00 Hәyәtyanı I qrup, әkin 302012002791

15
Xaçmaz rayonu İstisu

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

500 kv.m
Satılır

110.98 810.00 81.00 Hәyәtyanı I qrup, әkin 302012002781

16
Xaçmaz rayonu İstisu

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

500 kv.m
Satılır

208.64 810.00 81.00 Hәyәtyanı I qrup, әkin 302012002778

17
Xaçmaz rayonu İstisu

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

500 kv.m
Satılır

110.98 810.00 81.00 Hәyәtyanı I qrup, әkin 302012002849

18
Xaçmaz rayonu İstisu

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

500 kv.m
Satılır

110.98 810.00 81.00 Hәyәtyanı I qrup, әkin 302012002914

19
Xaçmaz rayonu İstisu

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

500 kv.m
Satılır

110.98 810.00 81.00 Hәyәtyanı I qrup, әkin 302012002912

20
Xaçmaz rayonu İstisu

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

600 kv.m
Satılır

133.19 972.00 98.00 Hәyәtyanı I qrup, әkin 302012002911

21
Xaçmaz rayonu İstisu

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

1000 kv.m
Satılır

221.97 1620.00 162.00 Hәyәtyanı I qrup, әkin 302012002809

22
Xaçmaz rayonu İstisu

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

1000 kv.m
Satılır

221.97 1620.00 162.00 Hәyәtyanı I qrup, әkin 302012002774

23
Xaçmaz rayonu İstisu

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

1000 kv.m
Satılır

221.98 1620.00 162.00 Hәyәtyanı I qrup, әkin 302012002856

24
Xaçmaz rayonu İstisu

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

1000 kv.m
Satılır

221.98 1620.00 162.00 Hәyәtyanı I qrup, әkin 302012002845

25
Xaçmaz rayonu İstisu

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

1000 kv.m
Satılır

221.98 1620.00 162.00 Hәyәtyanı I qrup, әkin 302012002910

26
Xaçmaz rayonu İstisu

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

1000 kv.m
Satılır

221.98 1620.00 162.00 Hәyәtyanı I qrup, әkin 302012002909

27
Xaçmaz rayonu İstisu

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

1000 kv.m
Satılır

221.98 1620.00 162.00 Hәyәtyanı I qrup, әkin 302012002908

28
Şabran rayonu

Çölquşçu Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

7 ha İcarә 3.36 77.00 8.00
Kәnd tәsәrrüfatı
(heyvandarlıq) 

III qrup, örüş 304012000981

29
Şabran rayonu

Çölquşçu Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

1,2 ha İcarә 1.74 14.00 2.00
Kәnd tәsәrrüfatı
(heyvandarlıq) 

IV qrup, örüş 304012000942

30
Şabran rayonu Aygünlü

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

20 dekabr 2018, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

4000 kv.m
Satılır

401.96 6000.00 600.00 Sahibkarlıq V qrup, şәrti yararsız 304012000819

31
Bilәsuvar rayonu Sә -
mәdabad Bәlәdiyyәsi

Müsabiqә
ӘMDK-nin Cәlilabad әrazi şöbәsi Cәlilabad

şәh,,H.Әliyev prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
20 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Cәlilabad şәhәri

470 ha İcarә 4230,00 12220.00
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
III qrup, bonitet balı 41,

әkin
808012000408

32
Cәlilabad rayonu

Kürdlәr Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Cәlilabad әrazi şöbәsi Cәlilabad
şәh,,H.Әliyev prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 

20 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Cәlilabad şәhәri

3 ha İcarә 21,24 90.00
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
II qrup, bonitet balı 63,

әkin
806012000668

33
Cәlilabad rayonu

Kürdlәr Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Cәlilabad әrazi şöbәsi Cәlilabad
şәh,,H.Әliyev prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 

20 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Cәlilabad şәhәri

1,54 ha İcarә 10,9 46.00
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
II qrup, bonitet balı 63,

әkin
806012000667

34
Yardımlı rayonu Әrus

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac

ӘMDK-nin Cәlilabad әrazi şöbәsi Cәlilabad
şәh,,H.Әliyev prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 

20 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Cәlilabad şәhәri

3000 kv.m
İcarә

0,86 45,00 4.50
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
II qrup, bonitet balı 67,

әkin
804012000209

35
Qobustan rayonu

Qobustan Bәlәdiyyәsi 
Hәrrac

ӘMDK-nin Şamaxı әrazi şöbәsi Şamaxı
şәh,.H.Әliyev pr 27 Tel:(020) 2651076 

20 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Şamaxı şәhәri

600 kv.m
Satılır

180.00 1854.00 185,40 Fәrdi yaşayış evi II zona 307012000463

36
Ağsu rayonu Ağsu

Bәlәdiyyәsi 
Hәrrac

ӘMDK-nin Şamaxı әrazi şöbәsi Şamaxı
şәh,.H.Әliyev pr 27 Tel:(020) 2651076 

20 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Şamaxı şәhәri

18 kv.m
Satılır

9.18 115,74 11.60 Sahibkarlıq I zona 409012000664

37
Ağsu rayonu Ağsu

Bәlәdiyyәsi 
Hәrrac

ӘMDK-nin Şamaxı әrazi şöbәsi Şamaxı
şәh,.H.Әliyev pr 27 Tel:(020) 2651076 

20 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Şamaxı şәhәri

154 kv.m
Satılır

78.54 990,22 99.00 Sahibkarlıq I zona 409012000693

38
Ağsu rayonu Kalva

Bәlәdiyyәsi 
Hәrrac

ӘMDK-nin Şamaxı әrazi şöbәsi Şamaxı
şәh,.H.Әliyev pr 27 Tel:(020) 2651076 

20 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Şamaxı şәhәri

500 kv.m
Satılır

57.85 410,00 41.00 Fәrdi yaşayış evi I qrup, әkin 409012000558

39
Ağsu rayonu Daş -

dәmirbәyli Bәlәdiyyәsi 
Hәrrac

ӘMDK-nin Şamaxı әrazi şöbәsi Şamaxı
şәh,.H.Әliyev pr 27 Tel:(020) 2651076 

20 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Şamaxı şәhәri

1,6 ha Satılır 918.24 8000,00 800.00 Sahibkarlıq Şәrti yararsız 409012000600

40
Zaqatala rayonu

Zaqatala Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nın Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  

20 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Şәki şәhәri

105 kv.m
Satılır

50.40 1260.00 Sahibkarlıq II zona 402012002304

41
Qax rayonu Qax

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nın Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  

20 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Şәki şәhәri

500 kv.m
Satılır

150.00 1750.00 Hәyәtyanı II zona 403012001296

42
Şәki rayonu Baş

Küngüt Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nın Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  

20 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Şәki şәhәri

2,78 ha İcarә 60.05 155.68
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
III qrup, әkin 404012004476

43
Şәki rayonu Cәfәrabad

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nın Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  

20 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Şәki şәhәri

8,9048 ha
İcarә

21.37 178.10 Heyvandarlıq Örüş 404012004432

44
Şәki rayonu Baş

Göynük Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nın Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  

20 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Şәki şәhәri

2600 kv.m
İcarә

0.62 9.62
Kәnd tәsәrrüfatı
(heyvandarlıq) 

Örüş 404012004461

45
Şәki rayonu Oxud

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nın Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  

20 dekabr 2018, 15:00-dan
18:00-dәk Şәki şәhәri

5000 kv.m
İcarә

9.00 44.50
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
II qrup, әkin 404012004159



5ШЯНБЯ, 17 НОЙАБР 2018-ci il, №45 (1098) Åëàíëàð
18 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

18 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahisi

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Binәqәdi rayonu, Bilәcәri
qәsәbәsi, 5057/68-ci mәhәllә, bina 10

Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı
Departamenti, Binәqәdi rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi

9 mәrtәbәli binanın
zirzәmisinin bir hissәsi

10.0 x 1250 x 1250 125 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Samux şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti,

4A
Samux Rayon İcra Hakimiyyәti

1 mәrtәbәli binanın bir
hissәsi

62.3 x 4500 x 4500 450 

3
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Gәncә şәhәri, Kәpәz rayonu, Dәdә

Qorqud küçәsi, 50B
Gәncә Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Gәncә şәhәri Mәnzil-Kommunal

Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
29.4 x 1500 x 1500 150 

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komis si ya sı -
na aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödә -
nil mә lidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında

müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә
ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti,

139A)
Samux şәhәri üzrә:  ünvan: Samux şәhәri, H.Kәrimov küçәsi

, әlaqә telefonu: (kod 02227) 5-12-82
Gәncә şәhәri üzrә: ünvan: Gәncә şәhәri, Kәpәz rayonu,

Zәrifә Әliyeva küçәsi, 3 әlaqә telefonu: (kod 022) 256-13-76
Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları

Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mә -
sәlәlәri Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi
vә icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac
komissiyasına aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci
3 bank günü qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında
müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Bakı şәhәri üzrә:Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin
İnformasiya Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)
Sabirabad şәhәri üzrә: 

ünvan: Sabirabad şәhәri, İlham İsgәndәrov küçәsi 9, әlaqә
telefonu: (kod 02123) 5-63-52

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәr -
racların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komis si ya sı -
na aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında
müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Saatlı şәhәri üzrә: ünvan: Saatlı şәhәri, Heydәr Әliyev
prospekti 133, әlaqә telefonu: (kod 02128) 5-46-58

Ucar şәhәri üzrә: ünvan: Ucar şәhәri, Heydәr Әliyev küçәsi
28, әlaqә telefonu: (kod 02021) 3-01-13, 3-36-77

Tovuz şәhәri üzrә: ünvan: Tovuz şәhәri, M.Şәhriyyar küçәsi
3, әlaqә telefonu: (kod 02231) 5-43-19

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәr rac -
la rın Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Döv lәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә

Auksion Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә: 
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti,
139A)

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komis siya sı -
na aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında

müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Lәnkәran şәhәri üzrә:
ünvan: Lәnkәran şәhәri, Qala Xiyabani küçәsi 30, әlaqә

telefonu: (kod 02525) 5-15-13

Oğuz şәhәri üzrә: ünvan: Oğuz şәhәri, Heydәr Әliyev küçәsi,
64 әlaqә telefonu: (kod 2421) 5-26-44

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәr -
racların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac İsmayıllı şәhәrindә yerli hәrrac komissiyası
tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

İsmayıllı şәhәri üzrә: ünvan: İsmayıllı şәhәri, Heydәr Әliyev

prospekti 46, әlaqә telefonu: (kod 02028) 5-64-64
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Goranboy şәhәrindә yerli hәrrac komissiyası
tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Goranboy şәhәri üzrә: ünvan: Goranboy şәhәri, İlham

İsmayılov küçәsi 31, әlaqә telefonu: (kod 02224) 5-21-67
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

18 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da  respublikanın şəhər və rayonlarında hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı
(Aşağıda göstərilən müəssisə və obyektlərin işçilərinə güzəştli satış bu elan dərc olunduğu gündən etibarən 25 gün ərzində keçirilir)

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

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

18 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 11:00-da İsmayıllı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

18 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Goranboy şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış)

qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Sabirabad şәhәri, İ.İsgәndәrov küçәsi, 1

“Azәrmәnzilkomplektlayihәtәmir” İxtisaslaşdırılmış Çoxsahәli
Birliyi, Sabirabad rayon Mәnzil İstismar Sahәsi

5 mәrtәbәli binanın 1-ci
mәrtәbәsinin bir hissәsi

110.4 x 15000 x 15000 1500 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Suraxanı rayonu, Yeni Günәşli

qәsәbәsi, AB yaşayış sahәsi, bina 6
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Suraxanı rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
9 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
17.5 x 2625 x 2625 263 

№ Müәssisә vә obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
İcarә mü qa vi -
lәsinin nöm rә -

si vә tarixi

Ümumi
fay dalı sa -
hәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Güzәştli satışda
iştirak hüququ

olan şәxslәrin sayı

Әmlakın start
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Әmlakın ilkin
satış qiymәti

(manat)

Güzәştli satışa
yönәldilәn hissәsi

(15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış)

qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat)

1
"Saatlı 47 nömrәli İxtisaslaşdırılmış Tәmir
Tikinti" Mәhdud Mәsuliyyәtli Cәmiyyәti

Saatlı şәhәri, M.F.Ax -
un dov küçәsi, 212

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin sәrәncamında

x 420.2 7080.2 x 15000 15000 x  45000 60000 6000 

2
"Saatlı Layihә Kәndtikinti Kombinatı"

Mәhdud Mәsuliyyәtli Cәmiyyәti
Saatlı şәhәri, M.F.Ax -

un dov küçәsi, 214
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin sәrәncamında

x 534.8 4626.0 x 30000 30000 x  35000 65000 6500 

3 Tikiş Fabrikinin Ucar filialı
Ucar şәhәri,

H.Sultanov küçәsi, 2
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi
x 189.4 5010.5 x 10000 10000 x  40000 50000 5000 

4
Әyyublu kәnd Diyarşunaslıq Mәdәniyyәt

evi
Tovuz rayonu,
Әyyublu kәndi

Azәrbaycan Respublikası
Mәdәniyyәt Nazirliyi, Ağstafa
Regional Mәdәniyyәt İdarәsi

x 763.5 2054.4 6 55000 46750 8250 11000 57750 5775 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

Әmlakın ilkin (satış)
qiymәti (100%)

(manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Nәsimi rayonu,

M.Qaşqay küçәsi, 25
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Nәsimi rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
2 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
52.9 x 20000 20000 2000 

№ Müәssisә vә obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

İlkin satış
qiymәti
(manat)

Әmәk kollektivinә
güzәştli şәrtlәrlә satılmış

hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat)

1
"Lәnkәran Mexaniki Tәmir Zavodu"

Mәhdud Mәsuliyyәtli Cәmiyyәti
Lәnkәran şәhәri, Heydәr

Әliyev prospekti, 323
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

3954.1 29359.9 1 300000 300000 x  400000 700000 70000 

2 Әmlak kompleksi Oğuz rayonu, Calut kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

66.0 2644.6 x 5000 5000 x  15000 20000 2000 

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi tәşkilatın adı
Özәllәşdirilәn torpaq

sahәsi (kv.m)
Әmlakın ilkin (satış) qiymәti

(100%) (manat)
Torpaq sahәsinin  ilkin (satış)

qiymәti  (manat)
Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin

(satış) qiymәti (manat)
10% beh
(manat)

1
İnzibati binanın
yarımçıq tikilisi

İsmayıllı rayonu,
Әhәn kәndi

İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyәti, Әhәn kәnd inzibati
әrazi dairәsi üzrә nümayәndәliyi

3258.7 3000 10000 13000 1300 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli şәrt -
lәrlә satılmış hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qazanbulaq qәsәbә

Mәdәniyyәt evi
Goranboy rayonu,

Qazanbulaq qәsәbәsi
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt

Nazirliyi, Gәncә Regional Mәdәniyyәt İdarәsi
224.9 262.6 4 9000 x 1800 10800 1080 



6ШЯНБЯ, 17 НОЙАБР 2018-ci il, №45 (1098) Åëàíëàð
18 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da  respublikanın şəhər və rayonlarında 
təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

18 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahisi

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

Әmlakın ilkin (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Gәncә şәhәri, Kәpәz rayonu,
Heydәr Әliyev prospekti, 23

Gәncә Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Gәncә şәhәri
Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyi

5 mәrtәbәli binanın
zirzәmisinin bir hissәsi

57.6 x 7200 x 7200 720 

2
Qeyri-yaşayış

binası
Qazax şәhәri, Heydәr Әliyev

prospekti, 54
Qazax Rayon İcra Hakimiyyәti, Mәnzil İstismar

Sahәsi
1 mәrtәbәli ayrı tikili 119.1 225.0 20700 1800 22500 2250 

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komis siya sı -
na aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Ban kında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında

müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Gәncә şәhәri üzrә: 
ünvan: Gәncә şәhәri, Kәpәz rayonu, Zәrifә Әliyeva küçәsi, 3

әlaqә telefonu: (kod 022) 256-13-76

Qazax şәhәri üzrә: ünvan: Qazax şәhәri, Azadlıq küçәsi, 75
әlaqә telefonu: (kod 02229) 5-17-96

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәr -
racların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә

Auksion Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti,
139A)

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә

Auksion Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti,
139A)

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Qazax şәhәrindә yerli hәrrac komissiyası
tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Qazax şәhәri üzrә: ünvan: Qazax şәhәri, Azadlıq küçәsi, 75

әlaqә telefonu: (kod 02229) 5-17-96
Hәrracıın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac -

ların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac
komissiyasına aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci
3 bank günü qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә

Auksion Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya Texno -

logiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti,
139A)

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac -
ların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә

Auksion Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti,
139A)

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Lәnkәran şәhәrindә yerli hәrrac komissiyası
tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Lәnkәran şәhәri üzrә: ünvan: Lәnkәran şәhәri, Qala

Xiyabani küçәsi 30, әlaqә telefonu: (kod 02525) 5-15-13
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac
komissiyasına aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci
3 bank günü qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına
ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında

müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә
ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti,

139A)
Balakәn şәhәri üzrә:

ünvan: Balakәn şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 70
(Balakәn şәhәri İcra Hakimiyyәtinin binası) әlaqә telefonu: (kod
02429) 5-10-56

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları
Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının
özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

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

18 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 11:00-da Qazax şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

18 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-daBakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

18 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Lənkəran şəhərində  təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi (kv.m)

Әmlakın ilkin (satış)
qiymәti (100%)

(manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Nizami rayonu,

T.Abbasov küçәsi, 4
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Depar -

tamenti, 1 saylı Xüsusi Tәyinatlı Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
20.3 x 3750 x 3750 375 

№
Obyektin

adı
Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi

Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış)

qiymәti (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat) 

1
Qeyri-ya -

şayış sahәsi
Bakı şәhәri, Suraxanı rayonu, Qara -
çuxur qәsәbәsi, Neftçilәr küçәsi, 1

Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Depar ta -
menti, 3 saylı Xüsusi Tәyinatlı Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi

5 mәrtәbәli binanın
zirzәmisinin bir hissәsi

93.4 x 12500 x 12500 1250 

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi tәşkilatın adı
Özәllәşdirilәn torpaq sahәsi

(kv.m)
Әmlakın ilkin (satış) qiymәti (100%)

(manat)
Torpaq sahәsinin  ilkin (satış) qiymәti

(manat)
Hәrraca çıxarılan ümumi  ilkin (satış)

qiymәti (manat)
10% beh
(manat)

1
Tikintisi yarımçıq qalmış

su anbarı
Qazax rayonu,

Ağköynәk kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi sәlәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi 
7641.5 2000 14000 16000 1600 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%)

(manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satılmış hissә (15%)

(manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1 Şadlıq evi
Bakı şәhәri, Qaradağ rayonu, Qobustan

qәsәbәsi, Salyan yolu küçәsi, 5A
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

351.9 740.2 x 26000 x 13000 39000 3900 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi  faydalı

sahәsi (kv.m)
Özәllәşdirilәn torpaq

sahәsi (kv.m)
Әmlakın ilkin (satış)

qiymәti (100%) (manat)
Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Sәbail rayonu,
Zәrifә Әliyeva küçәsi, 12

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

4 mәrtәbәli binanın
zirzәmisinin bir hissәsi

190.1 x 150000 x 150000 15000 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%)

(manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satılmış hissә

(15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Darquba kәnd

klubu
Lәnkәran rayonu,

Darquba kәndi
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,

Lәnkәran Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi
127.4 162.5 3 1500 x 500 2000 200 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Әmәk kollektivinә
güzәştli şәrtlәrlә satılmış

hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış)

qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat)

1
"Çiçәk" Sağlamlıq

Mәrkәzi
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Buzovna

qәsәbәsi, Ordubadi küçәsi, 49B
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi, keçmiş

"Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
461.6 3476.2 x 50000 x 200000 250000 25000 

2
"Qubek Otel"

İstirahәt Zonası
Balakәn şәhәri, Gözәlov küçәsi, 102

Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәti, Sosial İnkişaf
İdarәsi

9297.4 13400.0 x 9000000 x  100000 9100000 910000 
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Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Goranboy şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Goranboy şәhәri üzrә: ünvan: Goranboy şәhәri, İlham

İsmayılov küçәsi 31, әlaqә telefonu: (kod 02224) 5-21-67
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Cәlilabad şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Cәlilabad şәhәri üzrә: ünvan: Cәlilabad şәhәri, Heydәr

Әliyev prospekti, 151 әlaqә telefonu: (kod 02524) 5-50-03
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac
komissiyasına aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci
3 bank günü qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında

müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Ağdaş şәhәri üzrә:
ünvan: Ağdaş şәhәri, Heydәr Әliyev Xıyabanı küçәsi, 1,

әlaqә telefonu: (kod 02023) 5-22-99

Goranboy şәhәri üzrә: ünvan: Goranboy şәhәri, İlham
İsmayılov küçәsi 31, әlaqә telefonu: (kod 02224) 5-21-67

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac -
ların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә

Auksion Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti,
139A)

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac
komissiyasına aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci
3 bank günü qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә

Auksion Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti,
139A)

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac -
ların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Astara şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Astara şәhәri üzrә: ünvan: Azәrbaycan küçәsi 15, әlaqә

telefonu: (kod 02522), 5-11-28
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komis -
siyasına aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3
bank günü qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına
ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında

müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә
ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)
Sumqayıt şәhәri üzrә: 
ünvan: Sumqayıt şәhәri, 18-ci mәhәllә, bina 4/12, әlaqә tele-

fonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80
Şәmkir şәhәri üzrә:ünvan: Şәmkir şәhәri, S.Vurğun küçәsi,

162 әlaqә telefonu: (kod 02230) 5-33-71
Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac -

ların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

18 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Goranboy şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

18 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Cəlilabad şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%)  (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli şәrtlәrlә
satılmış hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiymәti (manat)

10% beh (manat)

1
Yardımçı
tәsәrrüfat

Goranboy rayonu,
Qarapirimli kәndi

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

782.6 86000.0 x 40000 x 100000 140000 14000 

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

18 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

18 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

18 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Astara şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi tәşkilatın adı
Özәllәşdirilәn torpaq sahәsi

(kv.m)
Әmlakın ilkin (satış) qiymәti

(100%) (manat)
Torpaq sahәsinin  ilkin (satış)

qiymәti  (manat)
Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)
10% beh
(manat)

1
140 yerlik uşaq bağçasının yarımçıq

tikilisi
Cәlilabad rayonu,
Privolnoye kәndi

İstehsal vә Xidmәt Müәssi sәlәrinin
İdarәetmә Mәrkәzi

2463.6 25000 5000 30000 3000 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn tor -
paq sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli şәrtlәrlә
satılmış  hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümu mi
ilkin (satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Bulaqotağı
kәnd klubu

Ağdaş rayonu,
Bulaqotağı kәndi

Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Na -
zir liyi, Ağdaş Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi

108.4 200.0 x 3700 x  300 4000 400 

2
Sәfikürd kәnd

klubu
Goranboy rayonu,

Sәfikürd kәndi
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Na -
zirliyi, Gәncә Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi

69.4 215.3 2 5500 x  500 6000 600 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satımış hissә

(15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
"Tәlәbә" İcarә

Müәssisәsi
Bakı şәhәri, Binәqәdi rayonu,

A.Gәraybәyli küçәsi, 53A
İstehsal vә Xidmәt Müәssi sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi,

keçmiş "Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
279.2 320.8 1 53125 18750 56000 109125 10913 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış)

qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Sәbail rayonu, S.Vurğun

küçәsi, 1
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Sәbail rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
3 mәrtәbәli binanın 1-ci
mәrtәbәsinin bir hissәsi

22.2 x 50000 x 50000 5000 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Nәsimi rayonu, D.Әliyeva

küçәsi, 243 saylı binanın hәyәti
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

1 mәrtәbәli binanın bir
hissәsi

27.2 x 13500 x 13500 1350 

3
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Nәsimi rayonu, Nizami

küçәsi, 111
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Depar -

tamenti, 2 saylı Xüsusi Tәyinatlı Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
98.4 x 35000 x 35000 3500 

4
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Nәrimanov rayonu, Әşrәf

Әliyev küçәsi, 148
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Depar -

tamenti, 2 saylı Xüsusi Tәyinatlı Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
9 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
121.6 x 20000 x 20000 2000 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%)

(manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satılmış hissә

(15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat)

1
"Azәrbaycan"

kinoteatrı
Astara şәhәri, Azәr -
baycan küçәsi, 89

Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,
Lәnkәran Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi

442.6 2500.0 x 25000 x 25000 50000 5000 

№ Müәssisә vә obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satılmış hissә

(15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat)

1 7 saylı atelye
Bakı şәhәri, Nәsimi rayonu, A.Mәhәrrәmov

küçәsi, 27A
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

359.4 x x 300000 x  300000 30000 

2
3 saylı avtomobillәrә

qazdoldurma stansiyası
Sumqayıt şәhәri, Bakı-Quba yolunun 36-cı kilo-

metrliyi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

29.7 9308.0 x 50000 x  90000 140000 14000 

3 12 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Qaradağ rayonu, Korgöz qәsәbәsi,

AZNS yaşayış massivi, "36K"
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

313.2 1205.8 1 12500 x  6000 18500 1850 

4 Şәmkir Balıq Zavodu

Şәmkir rayonu, Dәllәr qәsәbәsi (torpaq sahәsi
4593.0 kv.m, faydalı sahәsi 280.6 kv.m) Şәmkir
rayonu, Sarıtәpә kәndinin әrazisi-Vәtәkә (torpaq

sahәsi 9900.0 kv.m, faydalı sahәsi 60.8 kv.m)

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsi

341.4 4593.0 1 34000 12000 11250 45250 4525 



8ШЯНБЯ, 17 НОЙАБР 2018-ci il, №45 (1098) Åëàíëàð
18 dekabr 2018-ci il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

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

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn tor -
paq sahәsi (kv.m)

Әmlakın ilkin (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Sәbail rayonu,

Z.Әliyeva küçәsi, 28
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Sәbail rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın 1-ci
mәrtәbәsinin bir hissәsi

14.7 x 44000 x 44000 4400 

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edil -

miş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә

Auksion Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti,
139A)

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac
komissiyasına aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci
3 bank günü qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında

müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә: Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin

İnformasiya Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә
ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)

Qusar şәhәri üzrә: ünvan: Qusar şәhәri, M.Füzuli küçәsi 21,
әlaqә telefonu: (kod 02338) 5-24-87

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac -
ların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli şәrtlәrlә
satılmış hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
"Aydınlıq"
şadlıq evi

Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Mәrdәkan
qәsәbәsi, Yesenin küçәsi, 247

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

405.3 x 1 89500 x x 89500 8950 

2
10 saylı

yemәkxana
Bakı şәhәri, Qaradağ rayonu, Lökbatan

qәsәbәsi, N.Nәrimanov küçәsi, 15
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

621.6 668.3 1 80750 28500 10000 90750 9075 

3
Qusar Kәrpic

sexi
Qusar rayonu, Hil kәndi

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

206.0 170160.0 x 5000 x 205000 210000 21000 
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Azәrbaycan Respublikası Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin 8 noyabr 2018-ci il tarixli, 290 nömrәli sәrәncamına

uyğun olaraq Azәrbaycan Respublikası Әdliyyә Nazirliyinin
Hüquqi şәxslәrin dövlәt qeydiyyatı üzrә Bakı bölgә şöbәsindә 26
mart 1996-cı il tarixindә dövlәt qeydiyyatına alınmış Tәlim-Tәdris

Mәrkәzi tәşkilati-hüquqi formasını vә adının dәyişdirilәrәk
“Nәqliyyat Tәlim-Tәdris Mәrkәzi” mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәti

olmasını elan edir.

Azәrbaycan Respublikası Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin 8 noyabr 2018-ci il tarixli, 291 nömrәli sәrәncamına
uyğun olaraq “Elektron Hökumәt Tәlim-Tәdris Mәrkәzi” mәhdud

mәsuliyyәtli  cәmiyyәtinin adının dәyişdirilәrәk “İnformasiya-
Kommunikasiya Texnologiyalarının Tәtbiqi vә Tәdris Mәrkәzi”

mәhdud mәsuliyyәtli cәmiyyәti olmasını elan edir.
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