
Ulu öndәr Heydәr Әliyevin
anım tәdbirindә “Bazar

iqtisadiyyatı şәraitindә torpaq
idarәçiliyi:  nailiyyәtlәr vә

müasir yanaşmalar”
mövzusunda keçirilәn

müsabiqәyә yekun vurulub

Ä2

15 yanvar 2018-ci il 

tarixdә hәrraca 

çıxarılan nәqliyyat

vasitәlәrinin 

siyahısı

Ä3

Torpaq müsabiqәlәrinin vә
hәrraclarının keçirilmәsi

haqqında mәlumat
Torpaq müsabiqә vә

hәrracları yanvar ayının 
17-dә  keçirilәcәkdir.

Ä4

2019-cu il  yanvar ayının 
22 -dә keçirilәcәk  pul

hәrracında sәhmlәri satışa
çıxarılacaq sәhmdar

cәmiyyәtlәri haqqında
mәlumat

Ä5

Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin
sədri Kərəm Həsənov
Sumqayıtda vətəndaş
müraciətlərini 
dinləyib

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

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ

Шянбя, 15 Декабр 2018-ъi ил №49 (1102) Гиймяти 30 гяпик Гязет 1996-ъы илдян чыхыр

2

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 2018-ci ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Әliyev vә ailә üzvlәri Fәxri xiyabana gәlәrәk xal qı -
mı  zın ümummilli lideri Heydәr Әliyevin mәzarını zi -
ya rәt ediblәr.

Milli Mәclisin deputatları, nazirlәr, komitәlәrin,
şir kәtlәrin vә idarәlәrin rәhbәrlәri, respublika ic ti ma iy -
yәtinin nümayәndәlәri dә Fәxri xiyabana gәl miş di lәr.

Prezident İlham Әliyev Ulu Öndәrin mәzarı
önünә әklil qoydu.

Azәrbaycanın dövlәt himni sәslәndi.
Dövlәtimizin başçısı İlham Әliyev vә ailә üzvlәri

Ulu Öndәrin ömür-gün yoldaşı, görkәmli oftalmoloq-
alim, akademik Zәrifә xanım Әliyevanın da mәzarı
üzәrinә gül dәstәlәri qoydular.

Tanınmış dövlәt xadimi Әziz Әliyevin vә pro fes -
sor Tamerlan Әliyevin dә xatirәlәri yad edildi, mә zar -
la rı üstünә gül dәstәlәri düzüldü. Ümummilli lider
Hey dәr Әliyevin mәzarının ziyarәt edilmәsi mә ra si -
min dә Baş nazir Novruz Mәmmәdov, Milli Mәclisin
sәd ri Oqtay Әsәdov, Prezident Administrasiyasının
rәh bәri Ramiz Mehdiyev vә digәr rәsmi şәxslәr iş ti -
rak ediblәr.

Vәfatından sonra xalqın yaddaşında qalmaq hәr
kә sә nәsib olmur. Xalq yalnız sevdiklәrini yadda sax -
la yır vә yaşadır. Heydәr Әliyev misilsiz xidmәtlәrinә

gö rә hәr zaman Vәtәni, xalqı üçün әziz olaraq qa -
lacaq. Çünki bu dahi insan öz nәcib әmәllәri ilә hәlә
sağ lığında ikәn tarixin yaddaşında әbәdilәşmiş böyük
azәr baycanlıdır.

İstedadlı insanlar, böyük şәxsiyyәtlәr üçün zaman
vә mәkan mәhdudiyyәti yoxdur. Onlar heç bir za ma -
na vә mәkana sığmırlar. Bu, әsrlәrin sınağından çıxan
vә öz tәsdiqini tapan hәqiqәtdir. Zaman bu hәqiqәti
dә tәsdiq edir ki, dünyanın tarixi böyük şәxsiyyәtlәrin
mәnalı ömür yoludur. Bu mәnada Heydәr Әliyevin
ömür yolu müasir Azәrbaycanın tarixidir. Elә bu
sәbәbdәn dә bu ömür yolu hәr zaman yaddaşlarda
yaşayacaq.

Ulu Öndәrin hakimiyyәtdә olduğu 35 ildә Azәr -
bay cana bәxş etdiklәrini tarix boyunca heç bir ha ki -
miy yәt sahibi etmәyib. Әfsanәvi şәxsiyyәt, ulu öndәr,
böyük rәhbәr, ümummilli lider, müasir müs tәqil
Azәrbaycanın qurucusu, xalqın sevimli, unudulmaz
övladı... Bu ifadәlәrin hamısı yalnız ona aiddir, yalnız
onun ünvanınadır. Çünki o, Azәrbaycan sal na mә sin -
dә tәkrarolunmaz rәhbәr, qüdrәtli dövlәt başçısı, fә da -
kar insan kimi qalıb. Çünki o, Azәr bay ca nı dünyaya,
dün yanı Azәrbaycana tanıtdı. O, Azәr bay canı qo ru -
maq üçün yaşadı, Azәrbaycanı yaşatmaq üçün qurub
ya rat dı. Heydәr Әliyevin parlaq dühası onu Azәr bay -

can xalqının ümummilli lideri zirvәsinә yüksәltdi,
dün ya siyasәtinin nәhәnglәrindәn birinә çevirdi. Odur
ki, Azәrbaycan xalqı bu böyük övladı ilә haqlı olaraq
fәxr edir. “Mәnim hәyat amalım yal nız bütün var lı -
ğım qәdәr sevdiyim Azәrbaycan xal qı na, dövlәt çi li yi -
mizә, ölkәmizin iqtisadi, siyasi, mә dәni inkişafına
xidmәt olmuşdur”, - deyәn ulu öndәr Heydәr Әliyev
istәr sovet dönәmindә, istәrsә dә müs tә qillik illәrindә
qüdrәti vә zәkası, böyük müdrikliyi vә uzaqgörәnliyi
ilә Azәrbaycanı dünya dövlәtlәri sırasında layiqli yerә
çıxardı. O, keçmiş SSRİ-nin әn nüfuzlu siyasi
xadimlәrindәn biri idi. Buna görә dә “Azәrbaycan
sәnin üçün kiçikdir, sәn İttifaqa lazımsan”, - deyә onu
Moskvaya dәvәt etdilәr. Amma burada o, hәm dә onu
gözü götürmәyәn mәkrli qorbaçovların xәyanәtinә
tuş gәldi vә Vәtәninә qayıtdı. Bu qayıdış isә daha
möhtәşәm oldu. Ulu Öndәr xalqımızı öz әtrafında, bir
bayraq altında birlәşdirә bildi. Hәr kәsi sözünün
qüdrәti ilә inandırdı. Sözünü әmәllәri ilә gerçәyә
çevirdi. Uzaqgörәn, müdrik siyasәti ilә Azәrbaycanı
fәlakәtlәrdәn xilas etdi. O, sözün hәqiqi mәnasında,
xalqının xilaskarına çevrildi. Meydana silahsız gәlәn
bu dahi insan qüdrәtli Azәrbaycan Ordusu yaratdı,
cәbhәdә atәşkәsә nail oldu, iqtisadiyyatı dirçәltdi.
Azәrbaycanın müasir tarixindә misilsiz işlәrә imza

atdı. Heydәr Әliyev dövrü Azәrbaycan tarixinin,
mәdәniyyәtinin, elminin, tәhsilinin qızıl dövrünә
çevrildi. Türk dünyasının bu böyük oğlunun
danılmaz xidmәtlәrindәn biri güclü, sabitliyә
qovuşmuş Azәrbaycan idisә, digәri, özünә layiq
siyasi varisin yetişdirilmәsi idi. O, öz baxışlarını,

ideyalarını, öz yolunu davam etdirmәyә qadir bir
Prezident yetişdirdi. O, uzunömürlü bir dövlәtçilik
mәktәbi vә bu mәktәbi ondan sonra davam etdirә
bilәcәk bir şәxsiyyәt qoyub getdi. Bu şәxsiyyәt Ulu
Öndәrin siyasi kursunu inamla davam etdirәn
Azәrbaycan Prezidenti İlham Әliyevdir.

Milli Olimpiya Komitәsindә 2018-ci ilin idman
yekunlarına hәsr olunan mәrasim keçirilib. Azәr -
baycan Respublikasının Prezidenti, Milli Olimpiya
Komitәsinin prezidenti İlham Әliyev mәrasimdә
iştirak edib.

Dövlәtimizin başçısı tәdbirdә çıxış etdi.
Prezident İlham Әliyevin
Çıxışı
- Әziz dostlar, 2018-ci il sona yaxınlaşır. Hәr il

idmançılarla görüş zamanı biz ilin idman yekunlarını
müzakirә edirik, gәlәcәk planlar haqqında danışırıq.
2018-ci il ölkәmiz üçün çox uğurlu il olmuşdur.
Bütün sahәlәrdә, o cümlәdәn idman sahәsindә
ölkәmiz böyük uğurlar әldә etmişdir.

Dünyada isә bildiyiniz kimi, 2018-ci ildә bir çox
tәh lükәli proseslәr getmişdir vә demәk olar ki, bey nәl -
xalq vәziyyәt daha da gәrginlәşmişdir.Qanlı toq quş -
malar, müharibәlәr, etiraz aksiyaları vә digәr ha di sә lәr
demәk olar ki, 2018-ci ilin mәnzәrәsini әks etdirir.

Azәrbaycanda isә sabitlik, tәhlükәsizlik tәmin
edilmişdir.Azәrbaycan öz yolu ilә uğurla gedir vә
qarşıda duran bütün vәzifәlәri icra edir.Әlbәttә, biz
dünyada gedәn proseslәri izlәyirik.Biz bu proseslәrә
biganә qala bilmәrik.Çünki hәm Avropada, hәm
bizim regionumuzda, Yaxın Şәrqdә gedәn proseslәr
narahatlıq doğurur.

Bildiyiniz kimi, bu il Ermәnistanda çox ciddi
dәyişikliklәr baş vermişdir. İyirmi il әrzindә ha ki miy -
yәti qanunsuz olaraq zәbt etmiş kriminal xunta re jimi
çökdü vә bizim dediyimizi indi ermәni xalqı deyir.
Kriminal, rüşvәtxor rejim 20 il әrzindә öz xal qını
istismar edirdi vә bu rejimin acı sonu mәn ti qә tam
uyğundur. Onu da demәliyәm ki, bizim ar dı cıl,
mәqsәdyönlü siyasәtimiz kriminal xunta re ji minin
çökmәsindә öz rolunu oynamışdır.Çünki bizim
siyasәtimiz dәyişmәz olaraq qalır.Nә vaxta qәdәr ki,
bizim torpaqlarımız işğal altındadır, biz bütün
imkanlardan istifadә edib Ermәnistanı tәcrid
vәziyyәtindә saxlayacağıq vә buna nail olduq.

Bizim tәşәbbüsümüzlә reallaşan qlobal enerji,
nәqliyyat layihәlәri Ermәnistandan yan keçir. Bi zim
siyasәtimiz nәticәsindә Ermәnistanda de moq ra fik
böhran yaşanır, insanlar ölkәni kütlәvi surәtdә tәrk
edir, iqtisadi inkişaf üçün heç bir әsas yoxdur, xarici
sәrmayә qoyulmur, onların beynәlxalq bazarlara
çıxışı çox çәtinlәşib.Beynәlxalq müs tә vi dә sübut edә
bilmişik ki, Ermәnistan-Azәrbaycan Dağ lıq Qarabağ
münaqişәsindә haqlı tәrәf bi zik. Yәni, bütün bu vә
başqa amillәr, әlbәttә, bizim hәrbi qüdrәtimiz
Ermәnistanı bu ağır vәziyyәtә salmışdır.

İşğal edilmiş torpaqlarımızın bir hissәsinin iki il
bundan әvvәl işğalçılardan azad edilmәsi, o tor paq -
larda Azәrbaycan bayrağının qaldırılması kriminal
rejimә çox böyük zәrbә olmuşdur. O vaxtdan bu günә
qәdәr o ölkәnin güclü olmayan dayaqları daha da
laxlayaraq sıradan çıxıb. Yәni, bu, bizim qon şu lu ğu -
muz da baş vermiş hadisәlәrdir.Әlbәttә, he sab edirәm
ki, bu gün Ermәnistan-Azәrbaycan Dağ lıq Qarabağ

mü naqişәsinin hәlli üçün daha әl verişli vәziyyәt
yaranıb. Bir çox amillәr bunu de mә yә әsas verir.İlk
növbәdә, bizim artan gücümüz, potensialımız, iqti sa -
di, hәrbi, siyasi gücümüz, bey nәlxalq mövqelәrimiz
bu nu demәyә әsas verir.Biz bu istiqamәtdә öz ardıcıl
siyasәtimizi davam etdirәcәyik.

Eyni zamanda, Azәrbaycan bu gün dünya miq -
yasında çox böyük hörmәtә layiq olan ölkә kimi ta nı -
nır. Bizim beynәlxalq nüfuzumuz artır.Mәn bunu dә -
fәlәrlә qeyd edirәm vә bu, sadәcә olaraq sözlәr deyil.
Beynәlxalq tәşkilatların Ermәnistan-Azәrbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ilә bağlı bizim möv qe yi -
mi zi әks etdirәn bir çox qәrar vә qәtnamәlәri ol muş -
dur. İkitәrәfli sazişlәrimizdә bu mәsәlә bizim möv qe -
yi mizi әks etdirәrәk öz hәllini tapmışdır.Avropa İt ti fa -
qı ilә tәrәfdaşlıq prioritetlәri sәnәdinin imzalanması
çox әlamәtdar hadisә idi. Bu sәnәddә göstәrilir ki,
Azәr baycanın әrazi bütöv lüyü, suverenliyi, sәr hәd lә -
ri nin toxunulmazlığı dәstәklәnir.NATO-nun Zirvә
gö rüşündә әrazi bütövlüyümüzlә bağlı çox önәmli
mә sәlә öz әksini tapmışdır.İkitәrәfli imzalanmış sә -
nәd lәrdә daim bizim mövqeyimiz öz әksini tapır.Mәn
deyәndә ki, bizim beynәlxalq nüfuzumuz artır, bunu
nәzәrdә tuturam.Eyni zamanda, Azәrbaycan xalqı bu -
nu yaxşı bilir ki, hәtta Ermәnistanın üzv olduğu, bi -
zim üzv olmadığımız tәşkilatlarda da bizim möv qe yi -
miz üstünlük tәşkil edir vә bu, Ermәnistanda is te ri ka -
ya sәbәb olur.

Dünәn Bakıda Rusiya vә NATO-nun ali hәrbi
rәh bәrlәrinin növbәti görüşü olmuşdur. Bu, birinci
gö rüş deyil.Bundan әvvәl Amerika vә Rusiya baş qә -
rar gah rәislәrinin Bakıda görüşü olmuşdur. NATO-
Ru siya hәrbi rәhbәrlәrinin görüşü dә mütәmadi ola -

raq Azәrbaycanda keçirilir.Bu, çox әlamәtdar ha di sә -
dir.Dünyada BMT-yә üzv olan 200-ә yaxın ölkә var
vә bu ölkәlәr arasında bu görüş mәhz Azәrbaycanda
ke çirilir.Avropada 50-yә yaxın ölkә var, ancaq bu
görüş Azәrbaycanda keçirilir.Nәyә görә?Bunun bir
neçә sәbәbi var. İlk növbәdә, bizә olan inam. Azәr -
bay can çox etibarlı tәrәfdaşdır, sözümüzlә әmәlimiz
ara sında heç bir fәrq yoxdur, verdiyimiz hәr bir sözә
әmәl edirik vә sözümüzün arxasında dayanırıq.Digәr
tәrәf dәn, bizә olan hörmәt.Bu gün apardığımız siya -
sәt bizә dünyada çox böyük hörmәt qazandırıb,
Azәr bay ca na çox böyük rәğbәt var. Müstәqil siyasәt
apa ra raq, sözün әsl mәnasında, müstәqil ölkә kimi
özü müzü tәsdiq edә bilmişik.Hesab edirәm ki, bu,
ikinci sәbәbdir.Üçüncü sәbәb ondan ibarәtdir ki,
hәm Ru si ya, hәm dә NATO ilә bizim sıx
әlaqәlәrimiz var. Ru si ya ilә strateji tәrәfdaşlıq
әlaqәlәrimiz gün dәn-günә güc lәnir.NATO ilә bir çox
proqramlar әsasında iş lә yi rik, Әfqanıstana
sülhmәramlı әmәliyyatların ke çi ril mә si üçün böyük
dәstәk oluruq, yardımlar edirik vә di gәr amillәr
burada rol oynayıb. Amma bir daha Azәr baycan icti -
maiy yә ti nin diqqәtini bu mәsәlәyә cәlb etmәk
istәyirәm ki, mәhz Azәrbaycanda bu dün ya üçün çox
böyük әhә miyyәt daşıyan görüş keçirilir.

Azәrbaycan iqtisadi sahәdә bütün vәzifәlәri uğur -
la icra edir.İqtisadiyyatımız artır, sosial mә sә lәlәr öz
hәllini tapır.2018-ci ildә bir çox önәmli in fra struktur
layihәsi uğurla icra olunmuşdur, nәq liyyat vә neft-qaz
sahәlәrindә tarixi nailiyyәtlәr әldә edilmişdir.Bütün
bunları biz etmişik, Azәr bay can xalqının böyük
dәstәyi ilә buna nail olmuşuq.

Belәliklә, ilә yekun vuraraq qeyd etmәk olar ki,

bu il dә çox uğurlu olmuşdur, o cümlәdәn idman
sahәsindә. İdmançılarımız bizi hәr il sevindirir. Bi zim
cәmiyyәtimiz buna artıq öyrәşib. Bu il id man çı -
larımız tәrәfindәn dünya, Avropa çem pi onat larında
vә digәr beynәlxalq yarışlarda 800-ә yaxın medal, o
cümlәdәn 263 qızıl medal әldә edilmişdir. Bu, böyük
nәticәdir, böyük qәlәbәdir.Bu qәlәbә münasibәtilә
idmançılarımızı tәbrik edirәm.

Bu qәlәbәlәr, sadәcә olaraq, idman qәlәbәlәri
deyil. Çünki hәr bir belә möhtәşәm qәlәbә cәmiy yә -
timizin vәtәnpәrvәrlik ruhunu artırır, Azәr bay ca nı
dün yada güclü idman ölkәsi kimi tanıtdırır, Azәr bay -
canı tәbliğ edir. Bu qәlәbәlәr gәnclәri id man böl mә -
lә ri nә aparır, idmanın kütlәviliyini tә min edir.Yәni,
idman qәlәbәlәri, idmançılarımızın uğurları çox
böyük mәna daşıyır.Buna görә biz idmançılarımıza
minnәtdarıq. Eyni zamanda, onu da böyük mәm -
nunluq hissi ilә elә qeyd etmәliyәm ki, bizim idman -
çı larımızın mütlәq әksәriyyәti hә yat da da, mәişәtdә
dә gözәl nümunә göstәrir, vә tәn pәrvәrlik, lәyaqәt
nü mu nәsi göstәrir.Әlbәttә ki, id mançılara
cәmiyyәtdә olan hörmәt çox yüksәk sәviy -
yәdәdir.Uşaqlar, yeni yet mәlәr bizim çem pi on -
larımıza oxşamaq istә yir lәr.Bu da tәbiidir.Mәn
әminәm ki, bundan sonra da idmançılarımız bizi,
xalqımızı sevindirәcәklәr.

Gözәl gәnc nәsil yetişir.Gәnclәr arasında ke çi -
rilmiş beynәlxalq yarışlarda da biz gözәl nәticәlәr
göstәririk.Gәnc nәslin yetişmәsi nәticәsindә biz bu
uğurları әldә edirik. Biz Rio Olimpiya Oyunlarında
18 medal qazanmışıq. Bu medalları qazanan hәmin o
gәnclәrdir ki, beş-altı il bundan әvvәl ye ni yet mәlәrin
yarışlarında iştirak ediblәr. Biz medalların sayına
görә Rioda 14-cü yerә qalxa bilmişdik.Bu, tarixi
nailiyyәtdir.Bunu tәkrarlamaq çox çәtin olacaq. Onu
da qeyd etmәliyәm ki, növbәti Yay Olimpiya Oyun la -
rı na hazırlıq gәlәn il hәlledici mәrhәlәyә qәdәm qo ya -
caq. Әlbәttә, biz çox ciddi hazır laş ma lı yıq ki, öl kә -
mizi Olimpiya Oyunlarında lәyaqәtlә tәm sil edәk.

Bilirsiniz ki, idman infrastrukturunun yara dıl ma sı
işindә böyük uğurlar әldә edilib.Ancaq ra yon larda 44
Olimpiya İdman Mәrkәzi tikilib vә fәaliyyәt göstәrir.
Bu il bir mәrkәz tikilib, gәlәn il isә üç Olimpiya İd -
man Mәrkәzinin tikintisi nә zәr dә tutulur. Belәliklә,
on ların sayı 47-yә çatacaqdır.

Ölkәmizdә beynәlxalq idman yarışlarının ke çi ril -
mә si әnәnәyә çevrilib.Әlbәttә ki, biz Avropa, İslam
Hәm rәyliyi oyunlarını xatırlaya bilәrik. Bu il öl kә -
miz dә dünya, Avropa çem pi onat la rı keçirilmişdir.
For mula 1 yarışı üç ildir Azә r baycanda, Bakıda ke çi -
ri lir. Bu il vә keçәn il ümumi rә yә vә bu mәsәlә ilә
mәş ğul olan ictimai qu rum la rın fikrinә görә, bizim
ya rışımız – Bakı yarışı әn gö zәl yarış olmuşdur. Bu
da çox gözәl ha disәdir. Çünki bu da göstәrir ki, bizim
qә bul edilmiş hәr bir qәrarımız düzgün qәrardır, gözәl
nәticә verir.

Bilirsiniz ki, ölkәmizә turistlәrin axını davam
edir. Turistlәrin sayı 2016-cı ildә 22 faiz, 2017-ci ildә

20 faiz, bu ilin 11 ayında 6 faizdәn çox artmışdır.
Düz dür, әvvәlki illәrә nisbәtdә artım bir qәdәr aşa ğı -
dır, ancaq biz bilmәliyik ki, baza artır. Yәni, hәr il
bun dan sonrakı ildә bu yüksәk artımı әldә etmәk daha
çәtin olacaq. Ancaq bu isti qa mәt dә dә çox ciddi işlәr
aparılır. Deyә bilәrәm ki, şәhәrin mәrkәzindә ke çi ri -
lәn Formula 1 yarışının turistlәrin cәlb edilmәsindә
xüsusilә çox böyük rolu, payı var.

Azәrbaycanın idman sahәsindә uğurları bey nәl -
xalq idman qurumları tәrәfindәn yüksәk qiy mәt lәn -
dirilir. Hәm Beynәlxalq Olimpiya Komitәsi, hәm dә
Avropa Olimpiya Komitәsi bizim fә aliy yә ti mizә çox
yüksәk qiymәt verir. Gәlәn il Bakıda Avropa Gәnclәr
Olimpiya Festivalı keçirilәcәkdir. Bu, gәnclәr
arasında Avropa Oyunlarının bir növüdür. Biz bu ya -
rı şa da ciddi hazırlaşırıq.Bizdә әldә edilmiş tәcrübә
demәyә әsas verir ki, bu yarış yüksәk sәviyyәdә
keçirilәcәk.

Gәlәn il tarixdә ilk dәfә olaraq, Bakıda futbol üzrә
Avropa Liqasının final görüşü keçirilәcәkdir. Bu
görüşü Bakıda keçirmәk o qәdәr dә asan mә sә lә
deyil. Bir çox şәhәrlәr bu istiqamәtdә mübarizә apa -
rır. Mәhz ölkәmizin ümumi inkişafı, mövcud olan in -
fra struktur, idman obyektlәri, gözәl Olim pi ya Sta di -
onu, gözәl otellәr, tәhlükәsizlik, xalqımızın qonaq -
pәr vәrliyi vә digәr amillәr bu qәrarın verilmәsindә rol
oy nayıb.

Yәni, biz inamla irәliyә gedirik.İdman cәmiy yә ti -
mi zin ayrılmaz hissәsidir.İdmançılara hәr zaman yük -
sәk qiymәt verilir, diqqәt göstәrilir.Mәn 21 ildir Azәr -
bay can Milli Olimpiya Komitәsinin prezidenti kimi
hә mişә çalışmışam ki, idmançılara qayğı, diqqәt gös -
tә rim, onların problemlәrini hәll edim, onların gözәl
çıxış ları üçün şәrait yaradım.Әlbәttә ki, hәr bir nәticә,
hәr bir uğur gәrәk qiymәtlәndirilsin.Әnәnәvi olaraq,
biz ilin sonunda idmançıları yüksәk dövlәt mü ka fat -
ları ilә, pul mükafatları ilә vә mәnzillәrlә mü ka fat lan -
dı rırıq. Bu il dә bu mükafatlar verilir, o cümlәdәn
görkәmli idman nümayәndәlәrimizә 25 mәnzil
verilәcәkdir.

Mәn bir daha Azәrbaycan idmançılarını әldә edil -
miş uğurlar münasibәtilә tәbrik edirәm.Әziz id man -
çılar, sizә yeni qәlәbәlәr, uğurlar arzulayıram. Sağ
olun.

x x x
Sonra Azәrbaycanda bәdәn tәrbiyәsinin vә id ma -

nın inkişafında xidmәtlәri olan vә 2018-ci ildә yüksәk
na iliy yәtlәr qazanan idmançılara vә idman mü tә xәs -
sis lәrinә mükafatlar tәqdim edildi.

Azәrbaycan Prezidenti ölkәmizdә bәdәn tәrbiyәsi
vә idmanın inkişafında xidmәtlәrinә görә İsmayıl Hә -
şi mova, Tanziliya Deminaya, Yaqub Mәmmәdova,
Vahid Mәmmәdova, Şamil Әlimzanova, İbrahim
İbra himova vә Svetlana İşmәmmәdovaya “Әmәkdar
bәdәn tәrbiyәsi vә idman xadimi” fәxri adının döş
nişanlarını vә vәsiqәlәrini tәqdim etdi.

(Ardı 2-ci səhifədə)

Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dünya şöhrətli siyasi xadim, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin vəfatından 15 il keçir
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Комитядя
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov Sumqayıtda vətəndaş müraciətlərini dinləyib

Azәrbaycan Respublikası Prezidenti cәnab
İlham Әliyevin tapşırıqlarına әsasәn dekabrın 14-
dә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin sәdri
Kәrәm Hәsәnov Sumqayıt şәhәrindә vәtәndaş
qәbulu keçirib. Qәbul cәdvәlinә müvafiq olaraq
Sumqayıt şәhәri ilә yanaşı, Abşeron, Xızı, Siyәzәn,
Qubadlı rayonlarından olan vәtәndaşların da
müraciәtlәri dinlәnilib.Sәslәndirilәn fәrdi müra ci -
әt lәr әsasәn, daşınmaz әmlakların qeydiyyata alın -
ma sı, torpaqların tәyinatına uyğun istifadәsi, kate -
qo ri yasının dәyişdirilmәsi ilә bağlı olub. Dövlәt
әm laklarının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә gö türül -
mәsi, hәrraclarda iştirakmәsәlәlәri dә müraciәtlәrә
aiddir.

Struktur bölmәlәrin rәhbәrlәrinin dә iştirak et -
diyi qәbulda hәr bir vәtәndaş müraciәtini diqqәtlә
dinlәyәnkomitә sәdri mәsәlәlәrin qanunvericiliyә

uyğun olaraq hәll olunması üçün tapşırıqlarını
verib. Müraciәtlәrdәn bir qismi yerindәcә müsbәt
hәllini tapıb. Bәzi  araşdırılma tәlәb edәn mәsәlәlәr
nәzarәtә götürülüb. Komitәnin fәaliyyәt dairәsinә
aid olmayan müraciәtlәr müvafiq qurumlara
ötürülmәsi üçün qeydiyyata alınıb.

Fәaliyyәtdә tәtbiq olunan yeniliklәrdәn danışan
ko mitә sәdri ünvan mәsәlәlәri ilә bağlı bütün mә -
lu matların daxil edildiyi yeni virtual mәnbә olan
Ün van Portalının imkanları barәdә mәlumat verib.
Bil dirib ki, yaradılan innovativ platformanın mә lu -
mat bazası Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemidir.
Vәtәndaşlar, dövlәt qurumları vә hüquqi şәxslәrin
istifadәsinә verilәnportalın üstünlüklәrindәn biri dә
burada yeni ünvanlarla bәrabәr, köhnә ünvanların
da yerlәşdirilmәsidir. Funksional elektron mәnbә
obyektin giriş ünvanı, yerlәşdiyi küçә, sәrhәd vә

parsellәri ilә bağlı mәlumat vermәklә yanaşı,
istifadәçinin olduğu yerdәn getmәk istәdiyi
obyektә qәdәr mәsafәni dәmüәyyәn edir.

Müasir tәlәblәrә uyğun Milli Mәkan Mәlumatları
İnfrastrukturunun formalaşmasına xidmәt edәn
Torpaq ların Elektron Kadastr Uçotu İnformasiya
Sistemi ilә bağlı görülәn işlәr isә davam etdirilir. Belә
ki, kadastr işlәrinin yekunlaşdığı 30-a yaxınrayonda
daşınmaz әmlak obyektlәri,kommunikasiya xәtlәri,
mühafizә zonaları, torpaqların sahә vә ölçülәri,
tәyinatı, kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri ilә bağlı
dәqiq mәlumatlar әldә olunub. Bu mәlumat bazası ilә
daha müasir formada torpaq idarәçiliyini tәşkil etmәk
vә  kateqoriyasına uyğun istifadәyә nәzarәt etmәk
mümkündür.

Qәbul zamanı komitә sәdri Kәrәm Hәsәnov
göstәrilәn xidmәtlәrdә şәffaflığın vә operativliyin

tәmin olunması barәdә bütün zәruri tәdbirlәrin
görülmәsi üçün komitәnin әrazi idarәlәrinin, tabeli
qurumlarının yerli şöbәlәrinin rәhbәrlәrinә

tapşırıqlarını verib.Komitә sәdrinin regionlarda
vәtәndaş qәbulları qarşıdakı aylarda da davam
etdirilәcәk.

Ulu öndər Heydər Əliyevin anım tədbirində “Bazar iqtisadiyyatı şəraitində torpaq idarəçiliyi: 
nailiyyətlər və müasir yanaşmalar” mövzusunda keçirilən müsabiqəyə yekun vurulub

Ümummilli lider Heydәr Әliyevin vәfatının 15
illiyi ilә bağlıӘmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi
Azәrbaycan Milli Elmlәr AkademiyasıHәsәn Әliyev
adına Coğrafiya İnstitutu ilә birgә keçirdiyi anım
tәdbirindә “Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә torpaq
idarәçiliyi: nailiyyәtlәr vә müasir yanaş malar”
mövzusunda әn yaxşı elmi-tәdqiqat işlәri üzrә elan
edilmiş müsabiqәnin qaliblәri müka fatlandırılıb.
Qeyd edilmәlidir ki, bu müsabiqә cari ilin may ayında
Azәrbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydәr
Әliyevin anadan olmasının 95 illik yubileyinә hәsr
olunan elmi-praktiki konfransda elan edilib. Mәqsәd
torpaq idarәçiliyi vә kadastr sahәlәrindә istehsalat vә
xidmәt üzrә fәaliyyәtlәrin keyfiyyәtinin elmi әsaslarla
inkişafına dair isti qa mәt lәri müәyyәnlәşdirmәkdәn,
әldә edilәn elmi nәti cәlәrin praktiki mәsәlәlәrdә
istifadә edil mә sin dәn, alim vә tәdqiqatçıların bu

sahәdә innovativ mәlu mat bankının yaradılmasına
tәkan vermә sin dәn ibarәt olub.

Öncә ulu öndәr Heydәr Әliyevin әziz xatirәsi 1
dәqiqәlik sükutla yad edilib. 

Tәdbiri giriş sözü ilә açan Azәrbaycan Milli
Elmlәr AkademiyasıHәsәn Әliyev adına Coğrafiya
İnstitutunun direktoru Ramiz Mәmmәdov tәdbirin
әhәmiyyәtindәn danışıb, müasir şәraitdә torpaq
idarәçiliyinin elmi әsaslarla tәşkilinin vacibliyini
vurğulayıb. Eyni zamanda, bildirib ki, Ulu öndәr
Heydәr Әliyevin әsasını qoyduğu torpaq isla hat -
larının әn mühüm xüsusiyyәti onun ciddi elmi ba -
za ya әsaslanması vә bu sahәdә әn son elmi na iliy -
yәt lәrin, yeniliklәrin geniş tәtbiqidir. Tәqdimatı ke -
çi rilәn kitabda isә gәnc alimlәr, elm adamları tor -
paq lardan daha sәmәrәli istifadә edilmә yollarını,
torpaq münasibәtlәrinin yeni çağırışlar әsasında

tәn zimlәnmәsi mexanizmini әks etdiriblәr. 
Daha sonra çıxış edәn Әmlak Mәsәlәlәri Döv -

lәt Komitәsi yanında Daşınmaz Әmlakın Kadastrı
vә Ünvan Reyestri Xidmәtinin rәis müavini Ramiz
Qu liyevisә qeyd edib ki, Ulu Öndәr Heydәr Әli ye -
vin rәhbәrliyi ilә digәr sahәlәrdә olduğu kimi da -
şın maz әmlak, o cümlәdәn torpaq idarәçiliyindә dә
uğur lu islahatlar hәyata keçirildi. 

Ümummilli liderimiz Heydәr Әliyevin rәh bәr -
li yi ilә torpaqların effektiv idarә edilmәsi prin sip i -
nә keçid oldu, әrazilәrin sәmәrәli istifadәsi üçün la -
zı mı nәzarәt tәdbirlәri beynәlxalq tәcrübәyә әsas -
landı. Hәmçinin torpaq istifadәçiliyi bazar şә ra iti -
nә uyğunlaşdırıldı, bu sahәdә mükәmmәl me xa -
nizm formalaşdı. Bu gün Azәrbaycan Res pub li ka -
sı nın Prezidenti cәnab İlham Әliyevin başçılığı ilә
torpaq münasibәtlәrinin tәnzimlәnmәsi sahәsindә

hәyata keçirilәn siyasәt dә Heydәr Әliyev Torpaq
Siyasәtinin mәntiqi davamıdır. Ölkә başçısının
rәh bәrliyi ilә torpaq sahәlәrinin sәmәrәli idarә edil -
mәsi ilә bağlı sistemlәşdirilmiş mәlumat bankının
yaradılması istiqamәtindә işlәr görülmәkdәdir. 

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi dә torpaq
eh tiyatlarının idarә edilmәsindә, onların mü ha fi zә -
sin dә, kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәrinin ar -
tırıl masında elmi әsaslara istinad edir,kadastr uçot
işlәrinin aparılması, Ünvan Reyestri İnformasiya
Sisteminin yaradılması ilә bağlı elmi texniki tәrәq -
qinin nailiyyәtlәrinә olduqca geniş yer ayırır. Bu
sa hәdә aparılan işlәrin texnoloji cәhәtdәn mo dern -
lәş dirilmәsinә xüsusi önәm verir. Eyni zaman da,
Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının Torpaq -
şünaslıq vә Aqrokimya İnstitutunun,Akademik
Hәsәn Әliyev adına Coğrafiya İnstitutunun elmi
nailiyyәtlәrindәn bәhrәlәnir.Torpaqların Elektron
Kadastr Uçotu Sisteminin formalaşması pro se sin -
dә qarşıya çıxan mәsәlәlәrin hәll edilmәsindә
Azәr baycan Milli Elmlәr Akademiyasının müvafiq
elmi-tәdqiqat institutlarının, gәnc alimlәrin fәal
işti rakı oldu. Elm adamlarının tәkliflәri, apardığı
tәh lillәr kadastr uçotu işlәrinin daha da sürәt lәn -
mәsinә, sәmәrәliliyin artmasına imkan verdi.

Daha sonra “Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә
torpaq idarәçiliyi: nailiyyәtlәr vә müasir yanaş -
malar” mövzusunda әn yaxşı elmi-tәdqiqat işlәri
üzrә müsabiqәnin qaliblәri mükafatlandırılıb.
Qalib lәrә mükafatlar tәqdim olunub, fәxri dip lom -
lar verilib.

Sonda torpaq idarәçiliyi vә kadastr sahәsindә
elmi-tәdqiqat işlәri aparan gәnc alimlәrin hazır la -

dıqları materiallar vә apardıqları tәhlillәr әsa sın da
nәşr edilәn “Bazar iqtisadiyyatı şәraitindә tor paq
idarәçiliyi: nailiyyәtlәr vә müasir çağırışlar” kita -
bının tәqdimatı olub. Bildirilib ki, bu toplu ölkә -
mizdә aparılan elektron kadastr uçotu işlәrinin ma -
hiyyәtini cәmiyyәtin daha geniş tәbәqәsinә çat dı -
racaq. Kitab torpaqlardan istifadәnin intensiv üsul -
larından, müasir dövrdә torpaqların kadastr uço -
tunun aparılmasının әhәmiyyәtindәn, o cüm lәdәn
kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaqlarda yaranan çәtin -
liklәrin aradan qaldırılması yollarından bәhs edir.
Nәşrdә Azәrbaycanda torpaqların elektron ka dastr
uçotu, “Azәrbaycanın dağlıq vә dağәtәyi zo na la -
rın da torpaqlardan sәmәrәli istifadә olu ma sının el -
mi әsaslandırılması, torpaq deq ra da si ya sının mü a -
sir kartoqrafiya texnologiyalarının tәtbiqi әsasinda
tәhlili vә qiymәtlәndirilmәsi kimi möv zu lara toxunulub. 

Nәşrdә qeyd edilir ki, hәr bir obyektin elmi
әsas larla idarә edilmәsi onun dәqiq vә hәrtәrәfli
tәd qiqini tәlәb edir. Bu baxımdan torpaq ehtiyatları
eko sistemin tәrkib hissәsi kimi canlı orqanizm ola -
raq hәm kәmiyyәt, hәm dә keyfiyyәt gös tә ri ci lә ri -
nә görә tәdqiq olunmalı, onun problemlәri mü әy -
yәn lәşdirilmәlidir. Hәmçinin bu problemlәrin ara -
dan qaldırılmasına dair kompleks tәdbirlәr sistemi
ha zırlanmalı vә hәyata keçirilmәlidir.

Regionlarda kәnd tәsәrrüfatı mәhsullarının
istehsalı,  onların emalı üçün әlverişli şәrait möv -
cud dur. Bu baxımdan kitabda kәnd tәsәrrüfatının
möv cud imkanlarından kifayәt qәdәr istifadә edil -
mә li olduğu vurğulanır vә mәhsuldarlığın ar tı rıl -
ma sı yolları qeyd edilir. Hәmçinin әrzaq tәh lü kә -
siz liyi mәsәlәsi bu nәşrdә dә aktuallığını qoruyub.

Dövlәt әmlaklarının özәllәşdirilmәsi
sahәsindә tәtbiq olunan müasir yanaşmalar
hәrraclarda şәffaflığı artırır, vәtәndaş
mәmnunluğunu tәmin edir. Elektron hәrrac
vasitәsilә dövlәt әmlakları üzrә sifarişlәrin
onlayn formada verilmәsi, elәcә dә prosesә
virtual formada qatılmaq imkanı inves torlar üçün
rahat iştirak şәraiti yaradır. Hәrraca çıxarılan
dövlәt әmlaklarının müxtәlifliyi vә cәlbediciliyi
ilә investorların axtardığı әmlakları tapması daha
rahatdır. 

Sadalanan buüstünlüklәrlә Әmlak Mәsәlәlәri

Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn 11 dekabr tarixindә
növbәti hәrrac keçirildi. Bu dәfә özәllәşdirilәn
kiçik dövlәt müәssisә vә obyektlәrindәn biri
Şirvan şәhәri, Hacıqabul gölünün qәrb
hissәsindә yerlәşir. Yardımçı tәsәrrüfat
obyektinin ümumi faydalı sa hә si 200 kv.m-dir.
Dövlәt әmlakının geniş torpaq sa hә si ilә birgә
özәllәşdirilmәsiinvestorun kәnd tәsәr rüfatı üzrә
fәaliyyәtindә әlavә imkanlar ya ra da bilәr. Gәncә
şәhәri, Kәpәz rayonu, Sadıllı qә sә bә sin dәki
mağazanın isә ümumi faydalı sahәsi 34.8kv.m-
dir. Paytaxt üzrә özәllәşdirilәn qeyri-ya şa yış

sahәlәri  Sabunçu vә Binәqәdi rayonlarında yer -
lәşir. Bakıxanov qәsәbәsi, Mәhsәti Gәncәvi kü -
çә sin dәki obyektin ümumi faydalı sahәsi
287.9kv.m-dir. Bu qeyri-yaşayış sahәsini özәl lәş -
dirәn şәxs onu xidmәt vә ya ofis obyekti kimi
istifadә edә bilәr. Bilәcәri qәsәbәsindә yerlәşәn
obyektin isә ümumi faydalı sahәsi 35.5kv.m-dir.

Hәrracda vәtәndaş marağına sәbәb olan
nәqliyyat vasitәlәrinin buraxılış tarixi 2005-2007-ci
illәrdir. Rәqabәtli mühitdә özәllәşdirilәn Kia
Optima markalıavtomobil üçün qalib iştirakçı son
qiymәt olaraq  4 min 400 manat tәklif etdi. Digәr

rәqabәt yaradan nәqliyyat vasitәlәri isә Daewoo
Nexia vә Mitsubishi markalarına aiddir. Qeyd edәk
ki, Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn
növbәti hәrrac dekabrın 18-i keçirilәcәk. Prosesә
ümumilikdә 78 dövlәt әmlakı çıxarılıb. Bunlardan
29-u kiçik dövlәt müәssisә vә obyekti, 15-i qeyri-
yaşayış sahәsi, 23-ü sәhmdar cәmiyyәti, 11-i isә
nәqliyyat vasitәsidir. Hәrraca çıxarılan dövlәt
әmlakları ilә tanış olmaq vә sifariş vermәk istәyәn
şәxslәrkomitәnin rәsmi saytı (emdk.gov.az) vә
Özәllәşdirmә portalına (privatization.az) daxil ola
bilәr.

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn
tәşkil olunan hәrraclarda özәllәşdirilәn dövlәt
әmlaklarının fәaliyyәti ölkәdә mövcud biznes
mühitinә müsbәt tәsir göstәrir. Müxtәlif iqtisadi
sahәlәrә aid olan, qiymәt vә әrazi üzrә geniş seçim
imkanları vәd edәn dövlәt obyektlәri sahibkarlıq
prosesini stimullaşdırır, investorların bu sahәyә
olan marağını artırır.Özәllәşdirilәn belә müәs sisә -
lәrdә istehsal olunan mәhsullar vә göstәrilәn
xidmәtlәr daxili tәlәbatı ödәmәklә yanaşı, yeni iş
yerlәrinin açılmasına dәstәk olur.

Dövlәt әmlaklarının özәllәşdirilmәsi üzrә
növbәti hәrraclardan biri 15 yanvar tarixindә
reallaşacaq. Komitә tәrәfindәn tәşkil olunan bu dә -
fә ki hәrraca ümumilikdә  110 dövlәt әmlakı çıxa rı -
lıb. Onlardan 72-si kiçik dövlәt müәssisә vә ob yek -
ti, 18-i qeyri-yaşayış sahәsi, 20-si sәhmdar cә miy -
yә tidir.Özәllәşmәyә çıxarılan kiçik dövlәt mü әs -

sisәlәri respublikanın müxtәlif şәhәr vә rayon -
larında yerlәşir. Yenidәn qurulması daha çox gәlir
qazandıra bilәcәk bu  dövlәt obyektlәrinin ümumi
faydalı sahәsi 20 kv.m ilә 3813 kv.marasındadır.
Әlverişli biznes imkanlarına malikdövlәt obyekt lә -

rinә Qaxdakı Әmlak kompleksini, paytaxtın Mәr -
dә kan qәsәbәsindәki restoranları, Şәki rayo nun -
dakı istirahәt zonasını misal göstәrә bilәrik. İn ves -
tor üçün maraqlı ola bilәcәk 14 saylı yemәkxana

isә Yevlax şәhәrindә yerlәşir. Adıçәkilәn bu dövlәt
әm lakının ümumi faydalı sahәsi 95,2 kv.m-dir.
Xidm әt fәaliyyәti ilә mәşğul olmaq istәyәnlәr
üçün  Bakı şәhәri, Zirә qәsәbәsi, N.Hüseynov
küçәsindәki 91 saylı mağaza uyğun seçim ola bilәr.
Qeyd edәk ki, bu  dövlәt obyektinin ümumi faydalı
sahәsi 190,5 kv.m-dir.

Bu dәfә hәrraca çıxarılan istifadәsiz qeyri-
yaşayış sahәlәrindәn 5-i Sumqayıt şәhәrindә,
qalan ları isә paytaxtda yerlәşir. Dövlәt әmlak la rın -
ın ümumi faydalı sahәsi 14,4 kv.m ilә 1612 kv.m
intervalındadır. Xidmәt vә ya ofis obyekti kimi
istifadә oluna bilәcәk qeyri-yaşayış sahәlәrindәn
biri Sәbail rayonu, Badamdarqәsәbәsindәdir.
Ümumi faydalı sahәsi 14,4 kv.m olan dövlәt
әmlakı üçün investor 750 manat beh ödәyәrәk
sifarişçiyә çevrilә bilәr.

Dövlәtә mәxsus sәhmlәrinin özәllәşmәyә

çıxarıldığı sәhmdar cәmiyyәtlәri sırasında
isәkәndkimya, nәqliyyat, inşaat, tәmir vә sair
sahәlәrә aid müәssisәlәr var. Hәrraca 30%-45%-lik
sәhm paketlәri çıxarılan әmlaklara“Bәrdә Kәrpic”,
“Şamaxı Dәmir Beton”, “Xırdalan Nәqliyyat“,
“Kürdәmir Quşçuluq” vә digәr bu kimi sәhmdar
cәmiyyәtlәri aiddir.

Qeyd edәk ki, özәllәşdirmәyә çıxarılan kiçik
dövlәt müәssisәlәri vә qeyri-yaşayış sahәlәri
haqqında mәlumatlanmaq vә sifariş vermәk
istәyәn vәtәndaşlar (http://privatization.az/
index.php/az/sas-s-hif/2016-05-24-10-18-
36/kidzhik-doevlaet-muaessisae-vae-obyektlaeri)
göstәrilәn linkә daxil ola bilәr. Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsi investorlarla bәrabәr,
özәllәşdirmә prosesi ilә maraqlanan bütün şәxslәri
hәrraclarda hәm canlı, hәm dәonlayn formada
iştiraka dәvәt edir.

11 dekabr hərracında hansı dövlət əmlakları özəlləşdirildi?

Geniş seçim imkanlarının olduğu 15 yanvar hərracı: 110 dövlət əmlakı özəlləşməyə çıxarıldı

(Əvvəli 1-ci səhifədə)

Dövlәtimizin başçısı Azәrbaycanda idman sәhiy -
yә sinin inkişafında xidmәtlәrinә görә Esmiralda
Әlәk bәrovaya “Әmәkdar hәkim” fәxri adının döş
nişa nını vә vәsiqәsini tәqdim etdi.

Ölkәmizdә idmanın inkişafında xidmәtlәrinә görә
Elşad Nәrimanova, Elxan Әliyevә vә Ağasәlim Mir -
ca vadova Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin fәr -
di tәqaüdünün verilmәsi haqqında sәnәdlәr tәqdim
olundu.

Sonra Prezident İlham Әliyev Elçin Zeynalova
“Olimpiya” ordenini tәqdim etdi.

Tәdbirdә, hәmçinin Oktay Mehtiyev, Azәr
Aslanov, Vüqar Qasımov, Mustafa Әhmәdov, Azad
Әs gәrov vә Ceyhun Әşrәfov Milli Olimpiya Ko mi tә -
si prezidentinin fәxri fәrmanları ilә tәltif olundular.

Daha sonra Prezident İlham Әliyev 2018-ci ildә
yüksәk nailiyyәtlәr göstәrmiş bir qrup idmançıya vә
idman mütәxәssisinә yeni mәnzillәrin orderlәrini tәq -
dim etdi.

x x x

Azәrbaycan Dövlәt Bәdәn Tәrbiyәsi vә İdman
Aka demiyasının professoru Elşad Nәrimanov Pre zi -
dent İlham Әliyevin diqqәt vә qayğısı sayәsindә aka -
de miyada uğurlu islahatların aparıldığını bil dir di.
Qeyd etdi ki, hәyata keçirilәn islahatlar çәrçivәsindә
Azәrbaycan Gimnastika Federasiyası Dövlәt Bәdәn
Tәrbiyәsi vә İdman Akademiyasının idman zalını tә -
mir etdirib vә bu zal zәruri gimnastika avadanlığı vә
alәt lәri ilә tәchiz olunub. Akademiyanın bütün bey -
nәl xalq tәdbirlәrdә iştirakına, icra olunan layihәlәrә
ver diyi dәstәyә görә birinci xanım, Azәrbaycan Gim -

nas tika Federasiyasının prezidenti Mehriban Әli ye va -
ya minnәtdarlıq edәn Elşad Nәrimanov ona tәqdim
olunan mükafata görә Prezident İlham Әliyevә tә şәk -
kürünü bildirdi.

x x x
Әmәkdar bәdәn tәrbiyәsi vә idman xadimi Elçin

Zeynalov ulu öndәr Heydәr Әliyevi dәrin ehtiramla
xa tırladı, onunla görüşlәrini yada saldı.Ümummilli
Li derin idman ictimaiyyәtinә hәr zaman qayğı ilә
yanaş dığını, bunun Azәrbaycan idmançılarının bey -
nәl xalq yarışlarda uğurla çıxış etmәlәrinә stimul ver -

di yini bildirdi.
Elçin Zeynalov Prezident İlham Әliyevә vә bi rin -

ci xanım Mehriban Әliyevaya ölkәdә idmanın in ki şa -
fı na vә idmançılara göstәrdiklәri diqqәt vә qayğıya
görә tәşәkkürlәrini çatdırdı.

x x x
Daha sonra Milli Olimpiya Komitәsinin İcraiyyә

Ko mi tәsinin üzvü, Miniatür Kitab Muzeyinin tәsis çi -
si vә rәhbәri, Әmәkdar incәsәnәt xadimi Zәrifә Sa la -
ho va Azәrbaycan Prezidenti İlham Әliyevә xatirә hә -
diy yәlәri tәqdim etdi.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 2018-ci ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib
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Açıq səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin əmək kollektivinə
güzəştli satışının keçirilməsi haqqında elan

15 yanvar 2018-ci il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİ VƏ ONLARIN
İSTİFADƏSİ HAQQINDA HESABAT

31 dekabr 2017-ci il tarixə
1. MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİ 

Ölçü vahidi:   manat

AKTİV
Sәtr

Kodu
İlin әvvәlinә

İlin (dövrün)
sonuna

1 2 3 4
1. ӘSAS VӘSAİTLӘR VӘ SAİR

DÖVRİYӘDӘNKӘNAR AKTİVLӘR

Әsas vәsaitlәr: 010 9,447,694.54 9,447,694.54
ilk (bәrpa) dәyәri (01, 03)  

köhnәlmә (02)  011 7,234,811.30 7,389,871.30
qalıq dәyәri 012 2,212,883.24 2,057,823.24

Quraşdırılası avadanlıqlar (07) 030 937.80 937.80
Başa çatdırılmayan kapital qoyuluşları

(08,61)  
040 82,171.00 82,171.00

Uzunmüddәtli maliyyә qoyuluşları (06) 050 257,823.00 257,823.00
I. Bölmә üzrә cәmi 080 2,553,815.04 2,398,755.04

II. EHTİYATLAR VӘ MӘSRӘFLӘR
İstehsal ehtiyatları (10, 15, 16) 100 757,620.01 757,360.39

Azqiymәtli vә tezköhnәlәn әşyalar: 120 54,000.40 54,000.40
köhnәlmә (13)  121 11,205.00 11,205.00

qalıq dәyәri 122 42,795.40 42,795.40

Hazır mәhsul (40) 150 1,837.12 1,837.12

Alınmış qiymәtlilәr üzrә әlavә dәyәr ver-
gisi (19)  

175 14,329.36 18,990.19

II. Bölmә üzrә cәmi 180 816,581.89 820,983.10
III.   PUL VӘSAİTLӘRİ, HESAB -

LAŞMALAR VӘ SAİR AKTİVLӘR
Yüklәnmiş mallar* (45) 199 1,889,479.38 1,889,479.38

Debitorlarla hesablaşmalar:  200 637,390.66 637,390.66
mallara, iş vә xidmәtlәrә görә (62,76) 

Pul vәsaitlәri: 280 49.61 17.62
kassa (50) 

Sair dövriyyә aktivlәri 320 34,615.95 39,605.95
III. Bölmә üzrә cәmi … 330 2,561,535.60 2,566,493.61

Zәrәrlәr:    Keçmiş illәr (88) 340 4,583,151.76 4,585,119.54
Hesabat ilindә (dövründә) 350 230,861.37

BALANS (080,180,330,340 vә 350 sә -
tirlәr üzrә mәblәğlәrin cәmi) 

360 10,515,084.29 10,602,212.66

PASSİV
Sәtr
kodu

İlin әvvәlinә
İlin (dövrün)

sonuna

I. XÜSUSİ VӘSAİTLӘRİN MӘNBӘLӘRİ

Nizamnamә kapitalı (85) 400 1,401,274.00 1,401,274.00

Ehtiyat kapitalı (86). 401 5,878,577.41 5,878,577.41
I.   Bölmә üzrә cәmi 480 7,279,851.41 7,279,851.41

II.    HESABLAŞMALAR VӘ SAİR PASSİVLӘR
Kreditorlarla hesablaşmalar: 630 1,712,963.28 1,712,650.95

mallara, iş vә xidmәtlәrә görә (60,76) 
әmәk ödәnişlәri üzrә (70). 650 803,826.79 815,937.54

sosial sığorta vә tәminat üzrә (69) 660 162,919.97 173,287.58

büdcә ilә (68)  700 525,172.35 590,134.69
sair kreditorlarla 710 30,350.49 30,350.49

II. Bölmә üzrә cәmi 770 3,235,232.88 3,322,361.25
BALANS (480 vә 780-ci sәtirlәrin

mәblәğlәri) 
780 10,515,084.29 10,602,212.66

Göstәricilәr Sәtrin kodu Mәnfәәt Zәrәrlәr (xәrclәr)
1 2 3 4

Mәhsulların (iş vә xidmәtlәrin)
satışından mәdaxil(ümumi gәlir)

010 73860.73

Әlavә dәyәr vergisi 015 x 11266.89
Satılmış mәhsulların (iş vә

xidmәtlәrin) istehsal mәsrәflәri
040 x 293455.21

074
Mәnfәәt vә zәrәrlәrin cәmi 080 -230861.37

Balans mәnfәәti yaxud zәrәri 090 -230861.37
2.    MƏNFƏƏTDƏN İSTİFADƏ

Göstәricilәr Sәtrin   kodu Mәnfәәt
Büdcәyә ödәmәlәr 200

Ayırmalar: Ehtiyat kapitalı vә
fondlarına

210

Yığım fonduna 220
İstehlak fonduna 230

Xeyriyyә mәqsәdlәrә 240
Başqa mәqsәdlәrә 250

3.      BÜDCӘYӘ ÖDӘMӘLӘR

Göstәricilәr Sәtrin   kodu
Hesablan
mış dır

Faktiki
Ödәnilmişdir

Әmlak vergisi 300 21351.15
Torpaq vergisi (torpağa görә haqq) 315 36000.00

Әlavә dәyәr vergisi 330 11266.89 5500.70
Gәlir vergisi 350 2043.40 198.40

1.      MӘNFӘӘTDӘN VERGİ ÜZRӘ GÜZӘŞTLӘR HESABLANARKӘN
NӘZӘRӘ ALINAN XӘRCLӘR VӘ MӘSRӘFLӘR 

Göstәricilәr
Sәtr
kodu

Hesabat döv -
ründә faktiki

İstehsal vә qeyri-istehsal tәyinatlı kapital qoyuluşlarını
maliyyәlәşmәsinә

500

Elmi-axtarış vә tәcrübә-konstruktor işlәrinin aparılmasına 510
Tәbiәtin mühafizә tәdbirlәrinin keçirilmәsinә 520

Sәhiyyә, xalq tәhsili, mәdәniyyәt vә idman obyekt vә
müәssisәlәrin, qocalar vә әlillәr evlәrinin, mәktәbәqәdәr uşaq

müәssisәlәrinin, uşaq istirahәt düşәrgәlәrinin, mәnzil fondunun
(onlardan yerli icra hakimiyyәtlәri tәrәfindәn tәsdiq olunmuş

xәrc norması daxilindә) saxlanılmasına

530

№
Sәhmdar

cәmiyyәtinin adı
Özәllәşdirmәyә qәdәr müәssisәnin

tabeçiliyi vә adı
Hüquqi ünvanı

Nizamnamә
kapitalının hәcmi

(manat)   

Buraxılmış
sәhmlәrin  ümumi

sayı (әdәd)

Güzәştli satışa
çıxarılmış sәhmlәrin

sayı (әdәd)

Bir sәhmin
nominal qiymәti

(manat)

1
Bakı Fәhlәsi

Maşınqayırma zavo-
du

“Azneftkimyamaş” ASC-nin tabeliyindә
olan “Bakı Fәhlәsi Maşınqayırma zavodu”

törәmә açıq sәhmdar cәmiyyәti

Bakı şәhәri, Sabunçu
rayonu, Sabunçu

qәsәbәsi, E.Mehdiyev
küçәsi, 10

22300000,00 11150000 1672500 2,00

Qeyd:
Siyahıda adı göstәrilәn sәhmdar cәmiyyәtin

özәllәşdirmә komissiyası әmәk kollektivinә güzәştli
satışın başlandığını elan edir.

Aşağıdakı şәxslәr sәhmlәri güzәştlә almaq hüququna
malikdirlәr:

- әsas iş yeri hәmin müәssisә sayılan işçilәr;
- Azәrbaycan Respublikası qanunvericiliyinә

uyğun olaraq, hәmin müәssisәlәrdә әvvәlki iş yerinә
qayıtmaq hüququ olan şәxslәr;

- özәllәşdirilәn müәssisәdә 7 (yeddi) ildәn çox
çalışmış vә hәmin müәssisәdәn tәqaüdә çıxmış şәxslәr;

- 1 yanvar 1995-ci il tarixindәn sonra işçilәrin say
tәrkibinin ixtisarı nәticәsindә işdәn azad olunmuş vә
işsiz statusu almış şәxslәr.

Güzәştli satışa sifarişlәr müәssisәdә fәaliyyәt
göstәrәn özәllәşdirmә komissiyası tәrәfindәn 15 yanvar
– 08 fevral 2019-cu il tarixinә kimi qәbul edilir.

Sifarişlәrin verilmәsi vә güzәştli satışın keçirilmәsi
haqqında mәlumatları sәhmdar cәmiyyәtin yerlәşdiyi

ünvandan almaq olar.
Güzәştli satışın yekunlarını tәsdiq etmәk üçün 08 fevral

2019-cu il tarixdә müәssisәdә iştirakçıların ümumi yığıncağı
keçirilәcәk. Güzәştli satışın yekun sәnәdlәri Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinә tәqdim edilmәlidir.

Hәr hansı sәbәbdәn müәyyәn edilmiş müddәtdә
güzәştli satış baş tutmadıqda, hәmin sәhmlәr
qanunvericiliyә uyğun olaraq istifadә olunur.

Güzәştli satışda yeganә ödәniş vasitәsi Azәrbaycan
manatıdır.

S/N Balanssaxlayıcı müәssisәnin adı
Avtonәqliyyat vasitәsinin

markası
Bu ra -

xı lış ili
Start qiymәti

(manatla)
10% beh

(manatla)

1.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2008 12150 1215

2.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2009 12600 1260

3.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2008 12150 1215

4.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2008 12150 1215

5.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2008 12150 1215

6.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2009 12600 1260

7.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2009 12600 1260

8.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2009 12600 1260

9.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2008 12150 1215

10.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2008 12150 1215

11.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2008 12150 1215

12.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2008 12150 1215

13.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2008 12150 1215

14.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2008 12150 1215

15.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2008 12150 1215

16.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2008 12150 1215

17.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2009 12600 1260

18.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2009 12600 1260

19.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2008 12150 1215

20.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2008 12150 1215

21.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2008 12150 1215

22.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2008 12150 1215

23.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2008 12150 1215

24.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2009 12600 1215

25.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2008 12150 1215

26.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2008 12150 1215

27.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
DAEWOO BC212MA 2008 12150 1215

28.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
MAN LİON S Classik

A-74
2008 22500 2250

29.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
MAN LİON S Classik

A-74
2008 22500 2250

30.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
MAN LİON S Classik

A-74
2008 22500 2250

31.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
MAN LİON S Classik

A-74
2008 22500 2250

32.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
MAN LİON S Classik

A-74
2008 22500 2250

33.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
MAN LİON S Classik

A-74
2008 22500 2250

34.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
MAN LİON S Classik

A-74
2008 22500 2250

35.
Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin “Avtomobil Nәqliyyatı ilә

Daşımaların Tәşkili” MMC-nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat Müәssisәsi” MMC
MAN LİON S Classik

A-74
2008 22500 2250

36. Xızı rayon İcra Hakimiyyәti Nissan Maxima 2005 4500 450

37.
Azәrbaycan Respublikası Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi yanında Kәnd Tәsәrrüfatı Layihәlәri vә Kreditlәrinin İdarә

Edilmәsi üzrә Dövlәt Xidmәti
Nissan Maxima 2007 5250 525

38. Azәrbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi QAZ-3110-101 2003 1300 130 
39. Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi KİA Optima 2005 4000 400
40. Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi KİA Optima 2006 6000 600

41.
Azәrbaycan Respublikası Daxili Işlәr Nazirliyi Maddi-Texniki Tәminat Baş İdarәsinә bilavasitә tabe olan Avtomobil

Tәsәrrüfatı
FIAT Doblo 2007 3500 350

42.
Azәrbaycan Respublikası Daxili Işlәr Nazirliyi Maddi-Texniki Tәminat Baş İdarәsinә bilavasitә tabe olan Avtomobil

Tәsәrrüfatı
UAZ-3741 1999 2000 200

43. Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiya Mәhkәmәsi Nissan Sunny 2007 6500 650 
44. Azәrbaycan Respublikasının Konstitusiya Mәhkәmәsi Nissan Sunny 2007 6000 600

Qeyd:  1-35-ci sәtirdә Azәrbaycan Respublikasının
Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin
“Avtomobil Nәqliyyatı ilә Daşımaların Tәşkili” MMC-
nin tabeli tәşkilatı olan “3 nömrәli Bakı Avtonәqliyyat
Müәssisәsi” MMC-nin  balansında olan  nәqliyyat
vasitәlәri 3-üi dәfә 10% endirimlә tәkrar hәrraca
çıxarılır.

36-cı sәtirdә  Xızı rayon İcra Hakimiyyәtinin
balansında olan  nәqliyyat vasitәsi 4-cü dәfә 25%
endirimlә tәkrar hәrraca çıxarılır.

37-ci sәtirdә  Azәrbaycan Respublikası Kәnd
Tәsәrrüfatı Nazirliyi yanında Kәnd Tәsәrrüfatı
Layihәlәri vә Kreditlәrinin İdarә Edilmәsi üzrә Dövlәt

Xidmәtinin balansında olan    nәqliyyat vasitәsi 4-cü dәfә
25% endirimlә tәkrar hәrraca çıxarılır.

38-ci sәtirdә  Azәrbaycan Respublikasının Energetika
Nazirliyinin balansında olan nәqliyyat vasitәlәrnin
10.07.2018-ci il tarixindә keçirilmiş hәrracının nәticәsi
lәğv olduğu üçün tәkrar olaraq 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)
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11 dekabr 2018-ci il tarixdə Bakı şəhəri üzrə keçirilmiş  hərracda satılmış istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlaklarının siyahısı

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

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Hәrraca çıxarılan
ilkin satış qiymәti

(manat)

Hәrracda
yekun satış

qiymәti

Sәrәncamın №-
si vә tarixi

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Binәqәdi rayonu, Bilәcәri

qәsәbәsi, Q.Süleymanov küçәsi, 44
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti, 2

saylı Xüsusi Tәyinatlı Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın kürsü mәrtәbәsinin

yerüstüsünün bir hissәsi
35.5 x 10000 10000 

№307
29.12.2017

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov

qәsәbәsi, Mәhsәti Gәncәvi küçәsi, 2/4
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti,

Sabunçu rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
4 mәrtәbәli binanın zirzәmisi 287.9 x 35000 35000 

№115
09.09.2016

Bakı şəhəri  üzrə 11 dekabr 2018-ci il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış  nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

11 dekabr 2018-ci il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə keçirilmiş  hərraclarda  satılmış  kiçik dövlət müəssisələrinin (obyektlərin) siyahısı

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat

Torpaq müsabiqə və hərracları yanvar ayının 17-də  keçiriləcəkdir.
(Ərizələr  17 dekabr 2018-ci il tarixdən 17 yanvar 2019-cu il tarixədək qəbul edilir)

№ Balanssaxlayıcı müәssisәnin adı Avtonәqliyyat vasitәlәrinin markası Buraxılış ili
Hәrraca çıxarılan  ilkin satış

qiymәti (manat)
Hәrracda yekun satış

qiymәti
Protokol №-si vә tarixi

1 Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı Mitsubishi Galant 2006 7500 7500 37/18  07.11.2018

2 Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi KİA Optima 2005 3600 4400 37/18  07.11.2018

3 Azәrbaycan Respublikasının Vergilәr Nazirliyi Daewoo Nexia 2007 2880 3250 37/18  07.11.2018

4 Azәrbaycan Respublikası Xüsusi Dövlәt Mühafizә Xidmәti Mitsubishi L-200 2005 5000 5000 37/18  07.11.2018

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

sahәsi (kv.m)
İşçilәrinin sayı (nәfәr)

İlkin satış (start) qiymәti
(manat)

Hәrracın yekun satış
qiymәti (manat)

Sәrәncamın №-si vә tarixi

1 Yardımçı tәsәrrüfat
Şirvan şәhәri, Hacıqabul

gölünün qәrb hissәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi 
200.0 146994.2 x 157500 157500 №168      25.11.2016 

2
12 saylı mağazanın 1 saylı

filialı
Gәncә şәhәri, Kәpәz

rayonu, Sadıllı qәsәbәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi 
34.8 x 1 5000 5000 №65       17.03.2017

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 telefonu

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
(manatla)

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

(manatla)

Hansı mәqsәd üçün
satılır vә ya icarәyә

verilir

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

zona

Torpaq üzәrindә
hüququ tәsdiq edәn

sәnәdin nömrәsi

1
Sumqayıt şәhәri Hacı Zey -

nalabdin Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Sumqayıt әrazi şöbәsi, Sumqayıt şәhәri,18-ci
mәhәllә, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 

17 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Sumqayıt şәhәri

96 kv.m
İcarә

15.40 370.56 Sahibkarlıq IV zona 309012002955

2
Abşeron rayonu Mәmmәdli

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Abşeron әrazi şöbәsi, Abşeron ray, Xırdalan
şәh, M.Hüseynzadә k 315, Tel: (012) 3492183 

17 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Abşeron rayonu

800 kv.m
Satılır

720.00 3840.00 Fәrdi yaşayış evi I qrup, әkin 308012014570

3
Zәrdab rayonu Kәndәbil

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Ucar әrazi şöbәsi Ucar şәhәri, H.Әliyev
prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

17 yanvar 2019, 15:00-
dәn18:00-dәk Ucar şәhәri

10 ha İcarә 78.00 350.00
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
III qrup, әkin 905012000520

4
Ucar rayonu Alpout

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Ucar әrazi şöbәsi Ucar şәhәri, H.Әliyev
prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

17 yanvar 2019, 15:00-
dәn18:00-dәk Ucar şәhәri

10 ha İcarә 10.08 200.00 Heyvandarlıq IV qrup, örüş 904012000909

5
Kürdәmir rayonu Karrar

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Ucar әrazi şöbәsi Ucar şәhәri, H.Әliyev
prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13

17 yanvar 2019, 15:00-
dәn18:00-dәk Ucar şәhәri

5900 kv.m
İcarә

2.12 45.00
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
IV qrup, әkin 906012000657

6
Qazax rayonu Qazax

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Qazax әrazi şöbәsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küç 75 Tel:(022) 295 17 96

17 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Qazax rayonu

680 kv.m
Satılır

652.80 1380.40 Hәyәtyanı I zona 501012001416

7
Qazax rayonu Qazax

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Qazax әrazi şöbәsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küç 75 Tel:(022) 295 17 96

17 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Qazax rayonu

28 kv.m
Satılır

26.88 798.00 Sahibkarlıq I zona 501012001405

8
Qazax rayonu Qazax

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Qazax әrazi şöbәsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küç 75 Tel:(022) 295 17 96

17 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Qazax rayonu

18 kv.m
Satılır

17.28 513.00 Sahibkarlıq I zona 501012001404

9
Qazax rayonu Qazax

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Qazax әrazi şöbәsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küç 75 Tel:(022) 295 17 96

17 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Qazax rayonu

800 kv.m
Satılır

384.00 1624.00 Hәyәtyanı II zona 501012001420

10
Qazax rayonu Qazax

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Qazax әrazi şöbәsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küç 75 Tel:(022) 295 17 96

17 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Qazax rayonu

730 kv.m
Satılır

350.40 1481.90 Hәyәtyanı II zona 501012001421

11
Şәmkir rayonu Yeni Göyçә

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Qazax әrazi şöbәsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küç 75 Tel:(022) 295 17 96

17 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Qazax rayonu

1200 kv.m
Satılır

110.93 840.00 Hәyәtyanı I qrup, әkin 504012003539

12
Şәmkir rayonu Zәyәm-
Cırdaxan Bәlәdiyyәsi

Müsabiqә
ӘMDK-nin Qazax әrazi şöbәsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küç 75 Tel:(022) 295 17 96
17 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Qazax rayonu

2 ha İcarә 1.44 140.00
Kәnd tәsәrrüfatı
(heyvandarlıq)

Örüş 504012003943

13
Xaçmaz rayonu Xaçmaz

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

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

17 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

234 kv.m
Satılır

93.60 702.00 71,00 Hәyәtyanı III zona 302012002831

14
Xaçmaz rayonu Xaçmaz

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

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

17 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

260 kv.m
Satılır

104.00 780.00 78,00 Hәyәtyanı III zona 302012002648

15
Xaçmaz rayonu Çarxı

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

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

17 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

5933 kv.m
İcarә

0.86 35,60 4,00 Heyvandarlıq II qrup, örüş 302012003005

16
Xaçmaz rayonu Çarxı

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

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

17 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

9067 kv.m
İcarә

1.31 54,40 6,00 Kәnd tәsәrrüfatı II qrup, kolluq 302012003023

17
Xaçmaz rayonu Çarxı

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

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

17 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

1,7731 ha
İcarә

2.57 106,40 11,00 Kәnd tәsәrrüfatı III qrup, kolluq 302012003007

18
Masallı rayonu Hәsәnli

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

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

17 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Cәlilabad şәhәri

1100 kv.m
Satılır

240,33 1770.00 Hәyәtyanı
I qrup, bonitet balı

100, әkin
805012000922

19
Bilәsuvar rayonu Aşağı

Cürәli-Muğan Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

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

17 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Cәlilabad şәhәri

7 ha İcarә 63.00 160.00
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
III qrup, bonitet balı

47, әkin
808012000285

20
Şәki rayonu Baş Göynük

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

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

17 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Şәki şәhәri

7000 kv.m
İcarә

1.68 44.80 Kәnd tәsәrrüfatı kolluq 404012003475

21
Şәki rayonu Baş Göynük

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

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

17 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Şәki şәhәri

7500 kv.m
İcarә

1.80 48.00 Kәnd tәsәrrüfatı kolluq 404012003472

22
Şәki rayonu Çeşmәli

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

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

17 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Şәki şәhәri

1 ha İcarә 2.16 54.00
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
kolluq 404012004292

23
Zaqatala rayonu Aşağı Tala

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

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

17 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Şәki şәhәri

600 kv.m
Satılır

246.58 1567.50 Fәrdi yaşayış evi I qrup, әkin 402012001987

24
Zaqatala rayonu Üçüncü

Tala Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

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

17 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Şәki şәhәri

2,4 ha İcarә 14.40 240.00
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
III qrup, әkin 402012002235

25
Zaqatala rayonu Üçüncü

Tala Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

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

17 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Şәki şәhәri

2,5 ha İcarә 15.00 250.00
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
III qrup, әkin 402012002233

26
Zaqatala rayonu Üçüncü

Tala Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

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

17 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Şәki şәhәri

1,3 ha İcarә 7.80 130.00
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
III qrup, әkin 402012002234

27
Oğuz rayonu Oğuz

Bәlәdiyyәsi 
Müsabiqә

ӘMDK-nın Qәbәlә әrazi şöbәsi, Qәbәlә rayonu,
Z.Әliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56  

17 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Qәbәlә rayonu

100 kv.m
Satılır

30.00 1017.00 Sahibkarlıq II zona 405012001331

28
Oğuz rayonu Oğuz

Bәlәdiyyәsi 
Müsabiqә

ӘMDK-nın Qәbәlә әrazi şöbәsi, Qәbәlә rayonu,
Z.Әliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56  

17 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Qәbәlә rayonu

300 kv.m
Satılır

153.00 820.20 Hәyәtyanı I zona 405012001632

29
Oğuz rayonu Oğuz

Bәlәdiyyәsi 
Müsabiqә

ӘMDK-nın Qәbәlә әrazi şöbәsi, Qәbәlә rayonu,
Z.Әliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56  

17 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Qәbәlә rayonu

300 kv.m
Satılır

90.00 820.20 Hәyәtyanı II zona 405012001697

30
Oğuz rayonu Baş Daşağıl

Bәlәdiyyәsi 
Müsabiqә

ӘMDK-nın Qәbәlә әrazi şöbәsi, Qәbәlә rayonu,
Z.Әliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56  

17 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Qәbәlә rayonu

3,1 ha İcarә 18.60 310.00
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
III qrup, kolluq 405012001853

31
Oğuz rayonu Padar

Bәlәdiyyәsi 
Hәrrac

ӘMDK-nın Qәbәlә әrazi şöbәsi, Qәbәlә rayonu,
Z.Әliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56  

17 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Qәbәlә rayonu

13 ha İcarә 28.00 1300.00 130.00 Heyvandarlıq örüş 405012001610

32
Oğuz rayonu Yaqublu

Bәlәdiyyәsi 
Müsabiqә

ӘMDK-nın Qәbәlә әrazi şöbәsi, Qәbәlә rayonu,
Z.Әliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56  

17 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Qәbәlә rayonu

8000 kv.m
İcarә

1.73 48.00 Heyvandarlıq örüş 405012001908

33
Oğuz rayonu Yaqublu

Bәlәdiyyәsi 
Müsabiqә

ӘMDK-nın Qәbәlә әrazi şöbәsi, Qәbәlә rayonu,
Z.Әliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56  

17 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Qәbәlә rayonu

5900 kv.m
İcarә

1.27 35.40 Heyvandarlıq örüş 405012001898

34
İsmayıllı rayonu Qalacıq

Bәlәdiyyәsi 
Müsabiqә

ӘMDK-nın Qәbәlә әrazi şöbәsi, Qәbәlә rayonu,
Z.Әliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56  

17 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Qәbәlә rayonu

1181 kv.m
İcarә

0.10 3.60 Heyvandarlıq kollu, örüş 407012001299
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Sıra
sayı

Sәhmdar cәmiyyәtinin                                      adı
vә tәsis tarixi

Sәhmdar cәmiyyәtinin hüquqi ünvanı
Nizamnamә

kapitalının hәcmi
(manat)

Buraxılmış
sәhmlәrin

ümumi sayı
(әdәd)

Bir sәhmin
nominal
qiymәti
(manat)

Satışa çıxarılmış sәhmlәr            Satışa çıxarılan
sәhmlәrin

nominal dәyәri
(manat)

Satışa çıxarılan
sәhmlәrin ilkin
hәrrac (satış)

qiymәti
(manat)

İlkin satış qiymәtinin
10%-i hәcmindә

hesablanmış 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

2019-cu il  yanvar ayının 22 -də keçiriləcək  pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

22 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Qazax şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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 müәssisәlәr
barәdә zәruri mәlumatlarla komitәnin privatization.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 2019-cu  ilin yanvar ayının 22 -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.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissi yasına
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 Qazax şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

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

әlaqә telefonu: (kod 02229) 5-17-96
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 respublikanın şәhәr vә rayonlarında müvafiq

yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
İmişli şәhәri üzrә:  ünvan: İmişli şәhәri, 20 Yanvar küçәsi 11,

әlaqә telefonu: (kod 02124) 6-35-31, 6-40-29
Şәki şәhәri üzrә:

ünvan: Şәki şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 9A, әlaqә tele-
fonu: (kod 02424) 4-26-10, 4-40-36

Hәrracların 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 Ağsu şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac komissiyası
tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Ağsu şәhәri üzrә: ünvan: Ağsu şәhәri, Sәmәd Vurğun küçәsi, 3,

әlaqә telefonu: (kod 02022) 6-29-49
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

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

22 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

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

22 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

22 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Ağsu şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və 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)

İlkin satış qiymәti
(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
Canalı kәnd

Diyarşunaslıq klubu
Qazax rayonu,
Canalı kәndi

Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt Nazirliyi,
Ağstafa Regional Mәdәniyyәt İdarәsi

86.1 x 2 3000 3000 x 3000 300 

2
Alpoud kәnd

Diyarşunaslıq klubu
Qazax rayonu,
Alpoud kәndi

Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt Nazirliyi,
Ağstafa Regional Mәdәniyyәt İdarәsi

80.4 101.2 3 3500 3500 x 500 4000 400 

№ 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,

C.Naxçıvanski küçәsi, 28
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Nizami rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
36.7 x 13000 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 şәrtlәrlә
satımış hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
İmişli Әrazi Yun Tәdarükü

vә Qәbulu İdarәsi
İmişli şәhәri, Muğan

küçәsi, 198
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

250.5 1805.0 x 16500 x 13500 30000 3000 

2 Әmlak kompleksi
Şәki rayonu, Şorsu

kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

2889.3 91750.0 x 93750 x 206250 300000 30000 

№
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
132 saylı yanacaq -

doldurma mәntәqәsi
Bakı şәhәri, Qaradağ rayonu,

Qızıldaş-Müşfiqabad yolu
İstehsal vә Xidmәt Müәssi sәlәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi
45.6 2400.0 x 5000 x 25000 30000 3000 

№
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
Qeyri-yaşayış

binası
Ağsu rayonu,

Melioratorlar qәsәbәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
153.2 560.0 x 7500 x 2500 10000 1000 

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 Gәncә şәhәrindә yerli hәrrac komissiyası
tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

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
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının
özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

22 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 11:00-da Gəncə şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin 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
250 yük avtomaşını üçün qarajın

yarımçıq tikilisi
Gәncә şәhәri, Kәpәz rayonu, Gәncә-Bakı avto-

mobil yolunun 3-cü kilometri
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә lәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi 
40081.0 10000 240000 250000 25000 

2
Avtoşinlәrin bәrpası vә tәmiri
müәssisәsinin yarımçıq tikilisi

Gәncә şәhәri, Kәpәz rayonu, Gәncә-Bakı avto-
mobil yolunun 3-cü kilometri

İstehsal vә Xidmәt Müәssisә lәrinin
İdarәetmә Mәrkәzi 

20013.0 5000 145000 150000 15000 
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22 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

22 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 11:00-da Bərdə şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin 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, Suraxanı rayonu, Qaraçuxur

qәsәbәsi, Y.Eyvazov küçәsi, 2
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti,

Suraxanı rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
9 mәrtәbәli binanın

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
147.0 x 25000 x 25000 2500 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Sumqayıt şәhәri, 18-ci mikrorayon, 

bina 1
Sumqayıt Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Sumqayıt şәhәr Mәnzil-Kommunal

Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyinin Mәnzil Tәsәrrüfatı İstismarı İdarәsi
9 mәrtәbәli binanın

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
29.3 x 4000 x 4000 400 

3
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Gәncә şәhәri, Nizami rayonu, Hacı

Zeynalabdin Tağıyev küçәsi, 23
Gәncә Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Gәncә şәhәri Mәnzil-Kommunal

Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyi
1 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
41.9 x 2000 x 2000 200 

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissi ya sına
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
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 Mәsә lәlәri 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 Bәrdә şәhәrindә yerli hәrrac komissiyası
tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Bәrdә şәhәri üzrә: ünvan: Bәrdә şәhәri, Nizami küçәsi 83 әlaqә

telefonu: (kod 2020) 5-27-77
Hәrracların 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 Qusar şәhәrindә yerli hәrrac komissiyası
tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Qusar şәhәri üzrә: ünvan: Qusar şәhәri, M.Füzuli küçәsi 21,

әlaqә telefonu: (kod 02338) 5-24-87
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.
Gәncә şәhәri üzrә: 
ünvan: Gәncә şәhәri, Kәpәz rayonu, Zәrifә Әliyeva küçәsi, 3

әlaqә telefonu: (kod 022) 256-13-76
Oğuz şәhәri üzrә:
ünvan: Oğuz şәhәri, Heydәr Әliyev küçәsi, 64 әlaqә

telefonu: (kod 2421) 5-26-44

İmişli şәhәri üzrә: 
ünvan: İmişli şәhәri, 20 Yanvar küçәsi 11, әlaqә telefonu:

(kod 02124) 6-35-31, 6-40-29
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 Gәncә şәhәrindә yerli hәrrac komissiyası
tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Gәncә şәhәri üzrә: ünvan: Gәncә şәhәri, Kәpәz rayonu,

Zәrifә Әliyeva küçәsi, 3 әlaqә telefonu: (kod 022) 256-13-76
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)

Daşkәsәn şәhәri üzrә: ünvan: Daşkәsәn şәhәri, Heydәr
Әliyev prospekti 4, әlaqә telefonu: (kod 02221) 5-56-51

Lәnkәran şәhәri üzrә:
ünvan: Lәnkәran şәhәri, Qala Xiyabani küçәsi 30, әlaqә

telefonu: (kod 02525) 5-15-13
Şirvan şәhәri üzrә:
ünvan: Şirvan şәhәri, M.Ә.Rәsulzadә küçәsi 14, әlaqә

telefonu: (kod 02121) 5-27-98
Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları

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

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

22 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Qusar şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

22 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Gəncə şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının 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
Yanğınsöndürmә hovuzunun

yarımçıq tikilisi
Bәrdә şәhәri, C.Mәmmәdquluzadә

küçәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi sәlәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi 
949.5 500 7000 7500 750 

2
Qaztәnzimlәyici mәntәqәnin

yarımçıq tikilisi
Bәrdә şәhәri, C.Mәmmәdquluzadә

küçәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi sәlәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi 
622.4 250 4500 4750 475 

№ 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, Yasamal rayonu,

Hәsәnbәy Zәrdabi prospekti, 70
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Yasamal rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
9 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
32.8 x 4000 x 4000 400 

№
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
Xürel kәnd

klubu
Qusar rayonu,
Xürel kәndi

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

225.2 520.0 3 5000 x 1500 6500 650 

№
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
69 saylı

bufet
Gәncә şәhәri, Nizami rayonu, Yeni Gәncә

qәsәbәsi, Heydәr Әliyev adına parkın әrazisi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi, keçmiş

"Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
164.2 x 1 35000 x 35000 3500 

2
5 saylı
mağaza

İmişli şәhәri, T.İsmayılov küçәsi, 70
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәti, Sosial İnkişaf

İdarәsi
570.4 1252.0 1 25000 x 6000 31000 3100 

3
7 saylı
mağaza

İmişli şәhәri, T.İsmayılov küçәsi, 66
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Şirkәti, Sosial İnkişaf

İdarәsi
573.0 1142.6 x 25000 x  6000 31000 3100 

4
Anbar kom-

pleksi
Oğuz rayonu, Kәrimli kәndi

İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi, keçmiş
"Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 

3101.1 13024.3 x 45000 x  16500 61500 6150 

22 yanvar 2019-cu 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
Gәncә şәhәri, Kәpәz rayonu,

3-cü mikrorayon, bina 1
Gәncә Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Gәncә şәhәri

Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
32.5 x 2000 x 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
satımış hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Daşkәsәn әrazi yun qәbulu

vә tәdarükü mәntәqәsi
Daşkәsәn rayonu, Bayan

kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

950.4 282.6 x 10000 x  500 10500 1050 

2 Yardımçı tәsәrrüfat
Daşkәsәn rayonu,
Alunitdağ qәsәbәsi

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

1941.2 41000.0 x 25000 x  50000 75000 7500 

3
2 saylı yanacaqdoldurma

mәntәqәsi
Lәnkәran şәhәri, Nәsimi

küçәsi, 23
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

20.7 4485.6 x 5000 x  87000 92000 9200 

4 Mal tövlәsi
Şirvan şәhәri, Hacıqabul

gölünün qәrb hissәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

987.5 x x 20000 x  x 20000 2000 



7ШЯНБЯ, 15 ДЕКАБР 2018-ci il, №49 (1102) Åëàíëàð
22 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 11:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında 

təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin siyahısı

22 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının 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 Süd zavodunun yarımçıq tikilisi
Mingәçevir şәhәri,
Niyazi küçәsi, 9

İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi, keçmiş
"Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 

12203.0 10000 90000 100000 10000 

2
Xırda topdansatış müәssisәsinin

tikintisi yarımçıq qalmış anbar binası
Qax rayonu,

Qorağan kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 1000.0 500 2000 2500 250 

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.
Mingәçevir şәhәri üzrә: 
ünvan: Mingәçevir şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 26/11,

әlaqә telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00

Qax şәhәri üzrә: ünvan: Qax şәhәri, İ.Mustafayev küçәsi, 31
әlaqә telefonu: (kod 2425) 5-43-83

Hәrracların 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 komissi -
yasına 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 telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80

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 Şәki şәhәrindә yerli hәrrac komissiyası
tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Şәki şәhәri üzrә: ünvan: Şәki şәhәri, Heydәr Әliyev

prospekti, 9A, әlaqә telefonu: (kod 02424) 4-26-10, 4-40-36
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 komissi -
yasına 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 Neftçala şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Neftçala şәhәri üzrә: ünvan: Neftçala şәhәri, Heydәr Әliyev

prospekti 33, әlaqә telefonu: (kod 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
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.

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.
İmişli şәhәri üzrә: 
ünvan: İmişli şәhәri, 20 Yanvar küçәsi 11, әlaqә telefonu:

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

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

Hәrracların 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 Gәncә şәhәrindә yerli hәrrac komissiyası
tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Gәncә şәhәri üzrә: ünvan: Gәncә şәhәri, Kәpәz rayonu,

Zәrifә Әliyeva küçәsi, 3 әlaqә telefonu: (kod 022) 256-13-76
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 Balakәn şәhәrindә yerli hәrrac komissiyası
tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Balakәn şәhәri üzrә:
ünvan: Balakәn şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 70

(Balakәn şәhәri İcra Hakimiyyәtinin binası) әlaqә telefonu: (kod
02429) 5-10-56

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

22 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Şəki şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

22 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Neftçala şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

22 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Gəncə şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

22 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Balakən 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
Bakı şәhәri, Binәqәdi rayonu, Azadlıq

prospekti, 189
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Binәqәdi rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
9 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
43.3 x 10000 x 10000 1000 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Sabunçu

qәsәbәsi, Vәzirov küçәsi, 8
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı De par -

tamenti, 3 saylı Xüsusi Tәyinatlı Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
2 mәrtәbәli binanın 1-ci
mәrtәbәsinin bir hissәsi

31.1 x 9000 x 9000 900 

3
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Sumqayıt şәhәri, Hacı Zeynalabdin qәsәbәsi,

Dәmir yol yaşayış massivi, bina 21
Sumqayıt Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Sumqayıt şәhәr Mәnzil-Kommunal

Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyinin Mәnzil Tәsәrrüfatı İstismarı İdarәsi
5 mәrtәbәli binanın yarım -

zirzәmisinin bir hissәsi
52.7 x 5000 x 5000 500 

4
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Sumqayıt şәhәri, 9-cu mikrorayon, bina

12/13
Sumqayıt Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Sumqayıt şәhәr Mәnzil-Kommunal

Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyinin Mәnzil Tәsәrrüfatı İstismarı İdarәsi
9 mәrtәbәli binanın yarım -

zirzәmisinin bir hissәsi
24.2 x 3000 x 3000 300 

№
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
2 saylı
hamam

Şәki şәhәri, B.Mәm mәdov
küçәsi, 29

Şәki Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Şәki şәhәr
Kommunal Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyi

151.3 213.5 x 12500 x 5000 17500 1750 

№
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
Kirayә Tәmir

Sahәsi
Neftçala rayonu, Hәsәnabad qәsәbәsi,

Mirqurbanlı mәhәllәsi, 98D
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi
304.2 11366.3 x 12500 x 25000 37500 3750 

2
Emalatxana

binası
Neftçala rayonu, Hәsәnabad qәsәbәsi,

H.Z.Tağıyev küçәsi, 143A
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi
12.2 20378.8 x 750 x 49250 50000 5000 

3
1 saylı

bәrbәrxana
Neftçala rayonu, Bankә qәsәbәsi,

H.Әmәnov küçәsi, 9A
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi
16.0 x x 800 x  x  800 80 

4 Bәrbәrxana
Neftçala rayonu, Bankә qәsәbәsi,

H.Әmәnov küçәsi, 9A
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi
16.0 x x 800 x  x  800 80 

5
Maye qaz satışı

sahәsi
Neftçala rayonu, Bankә qәsәbәsi,

Ә.Gözәlov küçәsi, 2A
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi
51.8 65.8 x 1000 x  250 1250 125 

№ 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
Qazax әrazi yun tәdarükü

vә qәbulu idarәsi
Qazax şәhәri,

N.Nәrimanov küçәsi, 3
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi,

keçmiş "Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
562.5 16700.0 1 20000 x 86500 106500 10650 

2 26 saylı yemәkxana
İmişli rayonu,

Bәhrәmtәpә qәsәbәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi,

keçmiş "Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
388.3 453.4 x 11400 x  1100 12500 1250 

3 8 saylı yemәkxana
İmişli rayonu,

Bәhrәmtәpә qәsәbәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi,

keçmiş "Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
310.7 373.1 x 9000 x  1000 10000 1000 

№
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
3 saylı avto-
dayanacaq

Gәncә şәhәri, Kәpәz rayonu,
1-ci mikrorayon, 2C

Azәrbaycan Respublikası "Avtomotoservis vә Ticarәt" İstehsalat
Birliyi, Gәncә "Avtomotoservis vә Ticarәt" müәssisәsi

140.8 2504.8 1 12500 x  62500 75000 7500 

№
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
Әmlak kom-

pleksi
Balakәn şәhәri,

Atatürk prospekti, 2
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

11266.4 37602.5 x 565000 x  150000 715000 71500 
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22 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

22 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının 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, Qaradağ rayonu, Sahil

qәsәbәsi, M.Seyidov küçәsi, 8
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti,

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

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
17.8 x 2000 x 2000 200 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Ağdaş şәhәri, M.İsayev küçәsi, 1

Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyәti, Ağdaş Mәnzil Tәsәrrüfatı İstismar-İstehsalat
Tәmir Müәssisәsi

2 mәrtәbәli binanın 1-ci
mәrtәbәsinin bir hissәsi

12.0 x 1250 x 1250 125 

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)

Ağdaş şәhәri üzrә: ünvan: Ağdaş şәhәri, Heydәr Әliyev
Xıyabanı küçәsi, 1, әlaqә telefonu: (kod 02023) 5-22-99

Hәrracların 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)
Sumqayıt şәhәri üzrә: ünvan: Sumqayıt şәhәri, 18-ci mәhәllә,

bina 4/12, әlaqә telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80
Daşkәsәn şәhәri üzrә:  ünvan: Daşkәsәn şәhәri, Heydәr Әliyev

prospekti 4, әlaqә telefonu: (kod 02221) 5-56-51
Ağdaş şәhәri üzrә: ünvan: Ağdaş şәhәri, Heydәr Әliyev

Xıyabanı küçәsi, 1, әlaqә telefonu: (kod 02023) 5-22-99
Hәrracların 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 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 Xaçmaz şәhәrindә yerli hәrrac komissiyası
tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Xaçmaz şәhәri üzrә: ünvan: Xaçmaz şәhәri, M.Ә.Rәsulzadә

küçәsi, 7 әlaqә telefonu: (kod 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

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

22 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

22 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Xaçmaz şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış 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
Bakı şәhәri, Nizami rayonu,

C.Naxşıvanski küçәsi, 22
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Nizami rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın ya rım 

zirzәmisinin bir hissәsi
5.8 x 1000 x 1000 100 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Sumqayıt şәhәri, 48-ci

mәhәllә, bina 2
Sumqayıt Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Sumqayıt şәhәr Mәnzil-Kom mu nal

Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyinin Mәnzil Tәsәrrüfatı İstismarı İdarәsi
5 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
24.7 x 1250 x 1250 125 

3
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Daşkәsәn şәhәri, Heydәr

Әliyev prospekti, 36
Daşkәsәn Rayon İcra Hakimiyyәti, Daşkәsәn şәhәr Kommunal

Müәssisәlәri Kombinatı
5 mәrtәbәli binanın 1-ci
mәrtәbәsinin bir hissәsi

29.9 x 2250 x 2250 225 

4
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Ağdaş şәhәri, M.İsayev

küçәsi, 5
Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyәti, Ağdaş Mәnzil Tәsәrrüfatı İstismar-

İstehsalat Tәmir Müәssisәsi
2 mәrtәbәli binanın 1-ci
mәrtәbәsinin bir hissәsi

62.9 x 6750 x 6750 675 

№ 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, 9-cu

mikrorayon, Hәmzә Babaşov küçәsi, 16
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Binәqәdi rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
9 mәrtәbәli binanın ya rım -

zirzәmisinin bir hissәsi
24.2 x 5000 x 5000 500 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Nәrimanov rayonu,

Ә.Әliyev küçәsi, 148
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Nәrimanov rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
9 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
162.9 x 25000 x 25000 2500 

3
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Yasamal rayonu,

M.Xiyabani küçәsi, 6
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Yasamal rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
93.0 x 23250 x 23250 2325 

4
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Xәtai rayonu, Gәncә

prospekti, 23B
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Xәtai rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
9 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
15.0 x 2000 x 2000 200 

№ 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
İnternat mәktәbinin

yarımçıq tikilisi
Xaçmaz rayonu,

Nabran kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi sәlәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi 
1151.9 12500 22500 35000 3500 

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри

Дювлят Комитяси

Гейдиййат нюмряси: 389
Тираж: 3 000

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

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

Гязетдя “АзярТАъ” информасийа аэенттлийинин 
материаларындан истифадя  олунур. 

Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят
дашымыр.

“Bakıtikintisənayedəstləşdirmə” ASC-nin

səhmdarlarının nəzərinə!
“Bakıtikintisәnayedәstlәşdirmә” ASC-nin sәhmdarlarının

ümumi yığıncağı 19 yanvar 2019-cu il saat 11:00-da Bakı
Şәhәri, Sabunçu rayonu, S.Ә.Şirvani küçәsi, 18 ünvanında
(akt zalında) keçirilәcәkdir.

İclasın gündәliyi:
1. Təşkilati məsələlər;
2. Cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının formalaşdırılması. 
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq

edən sənədlə iştirakı vacibdir.      
Əlaqə telefonu:  (050) 661-05-44

“Bakıtikintisənayedəstləşdirmə” ASC-nin icra orqanı                                                                              

“Nəvahi” ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!
“Nәvahi” ASC-nin sәhmdarlarının ümumi yığıncağı 30 yanvar

2019-cu il Hacıqabul rayonu, Nәvahi kәndindә keçirilәcәkdir.
İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1. “Nəvahi” ASC-nin  Nizamnaməsinin yeni redaksiyada təsdiq

edilməsi;
2.  Ümumi yığıncaq, İcra orqanı və Təftiş komissiyası haqqında

Əsasnamələrin təsdiq edilməsi;
3. İcra orqanının və Təftiş komissiyasının formalaşdırılması; 

4. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün sәhmdarların şәxsiyyәtini tәsdiq edәn

sәnәdlә iştirakı vacibdir
Əlaqə telefonu:  050-355-20-30  

ASC-nin Müdiriyyəti

“Lənkəran Taxıl” ASC-nin

səhmdarlarının nəzərinə!
“Lәnkәran Taxıl” ASC-nin sәhmdarlarının ümumi

yığıncağı 31 yanvar,  2019-cu il, saat 11:00 Lәnkәran rayonu,
Port-İliç şәhәri, M.Ә.Rәsulzadә  küçәsi, 137-dә
keçirilәcәkdir.

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1. İllik hesabat
2. İdarəetmə orqanının seçilməsi 
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq

edən sənədlə iştirakı vacibdir.
Əlaqə telefonu:  050 636 30 35

“Lənkəran Taxıl” ASC-nin  sədri
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