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Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin üçüncü korpusu əsaslı bərpa və yenidənqurmadan sonra açılıb

Azərbaycan Respublikasinin Prezidenti İlham Əliyev Bakıda Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa 
İnstitutunda əsaslı yenidənqurmadan sonra yaradılan şəraitlə tanış olub

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda
iştirak ediblər.

Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev döv lə ti mi -
zin başçısına və birinci xanıma görülən işlərlə bağlı
məlumat verdi.

Qeyd edildi ki, 2014-2018-ci illərdə muzeyin
De Burun malikanəsi&quot; adlanan korpusunda
İtaliya və Azərbaycan mütəxəssislərinin birgə
səyləri ilə əsaslı təmir işləri həyata keçirilib. Bərpa-
təmir işlərinə başlamazdan əvvəl muzey binasında
xüsusi tədqiqat aparılıb. Binanın fiziki və texniki
vəziyyəti öyrənilib. Ölkə əhəmiyyətli bu memarlıq
abidəsinin tavan və divarlarında mövcud yapma
rəsm bəzək və digər işlər ilkin vəziyyətə gətirilib.
Memarlıq və bəzək elementləri təmizlənib,
bərkitmə işləri yerinə yetirilib. Uzun illər ərzində
cari təmir işləri aparmaqla tavan və divarlarda
yeddi qat üst-üstə vurulan boya xüsusi texnologiya
ilə təmizlənərək birinci rəng qatı müəyyən edilib.

Əsas giriş qapıları və bir çox daxili qapılar
təmizlənərək bərpa olunub. Milli İncəsənət Mu ze -
yin də yeni yaradılan şərait sərgi zallarında yer ləş -
di rilən əsərlərin bütün təsiredici amillərdən - nə -
miş lik, temperatur, ultra şüalar və digər amillərdən
qorun masını və təhlükəsizliyini təmin edir, bu -
nunla bərabər, muzeyə gələn insanların rahatlığına,
eyni zamanda, baxdıqları əsərlərdən zövq alma la rı -
na şərait yaradır. 

Binanın memarlığı və qədimliyi saxlanılmaqla
həm texniki, həm də texnoloji baxımdan lazım
olan innovativ və yeni funksionallığı təmin edilib.
Ye nidənqurma və əsaslı təmir işləri ilə yanaşı, bi -
na da ekspozisiya zalları genişləndirilib, binanın
seys mik davamlılığı artırılıb. On səkkiz mindən
çox eksponatın saxlanıldığı Milli İncəsənət Mu ze -
yin də rəngkarlıq, qrafika, heykəltəraşlıq və tətbiqi
sənət nümunələri nümayiş olunur. Üçüncü kor pus -
da isə 2 mindən çox eksponat saxlanılır.

Muzeydə dünya incəsənəti nümunələri də nü -

ma yiş etdirilir. Ekspozisiya planına əsasən kol lek -
si yanı Qərbi Avropa, o cümlədən İtaliya, Hol lan -
diya, Almaniya, Fransa, həmçinin Rusiya və Çin,
Türkiyə, İran və Hindistan da daxil olmaqla Şərq
in cəsənəti təşkil edir. İlk dəfə olaraq yeni eks po zi -
si yada qədim dünya incəsənəti də təqdim olunur:
bu raya qədim Misir, qədim Yunanıstan, qədim Ro -
ma və qədim İran incəsənətləri daxildir. Bununla
yanaşı, ilk dəfə olaraq Fransa zallarında fransız
impressionistlərin əsərlərini görmək mümkündür.
Bundan başqa, muzeyin ekspozisiyasında Rusiya
avanqardı ilə yanaşı, avanqard çini məmulat və
əsərləri də seyr etmək imkanı olacaq. Dünyanın
istənilən muzeyi burada təqdim olunan əsərlərlə
fəxr edə bilər.

Binada aparılan yenidənqurma və əsaslı təmir
işləri, nümayiş etdirilən zəngin kolleksiya ilə
yaxından tanış olan Prezident İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva mədəniyyət
ocağının fəaliyyətinə uğurlar arzuladılar.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva deka b -
rın 18-də Səhiyyə Nazirliyinin Bakıdakı Elmi-Təd -
qi qat Tibbi Bərpa İnstitutunda əsaslı yeni dən qur -
ma dan sonra yaradılan şəraitlə tanış olublar. Sə hiy -
yə naziri Oqtay Şirəliyev dövlətimizin başçısına
gö rülən işlər barədə məlumat verdi.

Bildirildi ki, Azərbaycanda bütün sanatoriya və
kurort müəssisələrinin elmi cəhətdən əsas lan dı rıl -
ma sı, orada aparılan müalicə bu institut tərəfindən
hazırlanmış elmi-metodiki tövsiyələr əsasında apa -
rı lır. İnstitutda konsultativ poliklinika, stasionar,
diaq nostik tədqiqatlar və fiziki üsullarla müalicə
şö bə ləri fəaliyyət göstərir.Tibb ocağının stasionar
his səsində terapiya, artrologiya və nevrologiya böl -
mə ləri olacaq.Diaqnostik tədqiqatlar bölməsində 3
labo ratoriya yaradılıb.Kliniki-immunologiya, bi -
okim yəvi və kliniki neyrofiziologiya labo ra to ri ya -
la rın da ən müasir avadanlıq quraşdırılıb.Bu ava -
dan lıq laborator müayinələri qısa müddətə, həm də
keyfiyyətlə aparmağa hərtərəfli imkan verir. Mü -
ali cəvi şöbələrə isə Naftalan nefti ilə müalicə, fizi -
o terapiya və tibbi bərpa şöbələri, həmçinin mü ali -

cə vi bədən tərbiyəsi kabineti aiddir.Elmi-Tədqiqat
Tib bi Bərpa İnstitutundakı oftalmoloq, stomatoloq,
terapevt, USM, EKQ, balneoloji vanna və digər
otaqlar da müasir tibbi avadanlıqla təchiz olunub.

Sonra dövlətimizin başçısı müəssisənin kol lek -
ti vi ilə görüşdü.

Görüşdə çıxış edən Prezident İlham ƏLİYEV
dedi:

- Bu gün biz Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İns ti -
tu tunun  əsaslı təmirdən sonra açılışını qeyd edirik.
Bu münasibətlə institutun kollektivini ürəkdən təb -
rik edirəm.Bu gözəl hadisə münasibətilə bütün xal -
qı mızı təbrik edirəm.Çünki bu institutun Azər bay -
can da xüsusi yeri vardır.Təxminən bir əsrə bərabər
ömrü olan bu bərpa mərkəzinin yenidənqurmadan
sonra indi ikinci həyatı başlayır. Mən indi buradakı
stendlərdə binanın əvvəlki vəziyyəti, tikinti zamanı
çəkilmiş şəkilləri ilə tanış oldum. Onlar çox böyük
maraq doğurur.Hələ 1925-ci ildə institutun tikintisi
ilə bağlı müvafiq göstəriş verilmişdir.Bu institut
100 ilə yaxın müddət ərzində Azərbaycan sakin lə -
ri nə xidmət göstərmişdir. Siz – burada işləyənlər
yax şı bilirsiniz ki, bu institutun ölkəmizin səhiyyə

sis temində xüsusi yeri var. Bilirəm, təmir zamanı
və təndaşlar gözləyirdilər ki, bu institut tezliklə
açılsın və onun imkanlarından istifadə olunsun.
Əlbəttə ki, bu gün burada yaradılan müasir şərait
ən yüksək standartlara cavab verir.Həm təmir-ti -
kinti işləri çox böyük peşəkarlıqla, zövqlə aparılıb,
həm də burada quraşdırılan müasir avadanlıq,
əlbəttə, xəstələrə ən yüksək səviyyəli xidmət gös -
tərəcəkdir.Bu gün öz sağlamlığını bərpa etmək is -
təyənlər mütləq buraya gəlib şəfa tapacaqlar.

Bu institutun binası həm də çox gözəl me mar -
lıq abidəsidir. Binanın həm xarici görünüşü, həm
daxili dizaynı göz oxşayır.İnstitutun sahəsi də çox
böyükdür, 14 min 600 kvadratmetr sahədə yerləşir.
Yenə də demək istəyirəm ki, burada ən yüksək sə -
viy yədə xidmət göstəriləcəkdir.Bu, bir daha öl kə -
mi zin səhiyyə sahəsinə göstərdiyi diqqətin tə za hü -
rü dür. Bu, bir daha onu göstərir ki, insanların sağ -
lam lığı bizim üçün ən əsas vəzifədir. Təsadüfi de -
yil ki, son 15 il ərzində təqribən 650-yə yaxın tibb
müəssisəsi tikilib və ya əsaslı şəkildə təmir edilib,
bax, bu səviyyədə təmir olunub. Bu gün ölkəmizin
istənilən yerində yüksəkkeyfiyyətli tibbi xidmət

almaq mümkündür. Demək olar ki, mərkəzi şəhər
və rayon xəstəxanalarının tikintisi və əsaslı təmiri
prosesi başa çatır, bir neçə xəstəxana öz açılışını
gözləyir. Əminəm ki, yaxın 1-2 ildə bu məsələ də
öz həllini tapacaq. Bu, ölkəmizin səhiyyə sisteminə
verilən çox böyük töhfədir. Çünki bu gün hər bir
şəhərdə, rayonlarımızın mütləq əksəriyyətində ən
müasir standartlara cavab verən tibb müəssisələri
fəaliyyət göstərir və vətəndaşlara xidmət edir. Əgər
buna nail olmasaydıq, əgər səhiyyə sahəsinin mad -
di-texniki bazasını yaratmasaydıq, biz bu gün apar -
dı ğı mız siyasəti apara bilməzdik. Çünki bu gün so -
si al siyasətin tərkib hissəsi olan səhiyyə sa hə sin -
dəki islahatlar, qoyulan investisiyalar bir məqsədi
güdür ki, Azərbaycan vətəndaşları sağlam olsunlar,
Azərbaycanda yüksək səviyyəli tibbi xidmət ala
bilsinlər. Bildiyiniz kimi, son illərdə bütün ölkə üz -
rə 5 milyondan çox Azərbaycan vətəndaşı hər il
pul suz tibbi müayinədən keçir və aşkar edilən xəs -
tə liklər müalicə olunur. Azərbaycan nadir öl kə lər -
dən dir ki, belə genişmiqyaslı sosial layihə icra
edilir. Mən dəfələrlə bildirmişdim ki, Azərbaycan
vətəndaşları ildə ən azı bir dəfə tibbi müayinədən

keçsinlər. Şadam ki, bu çağırışlar həyatda öz əksini
tapır. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, hər bir yerdə mü ayi -
nə dən keçmək üçün şərait var və 5 milyondan çox
in sanın bu imkanlardan istifadə etməsi bizim si -
yasətimizin qələbəsidir.

Ölkəmizdə bu sahədə aparılan işlər beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir.
BMT-nin Minilliyin İnkişaf Məqsədləri Proqramı
çərçivəsində, o cümlədən səhiyyə sahəsində apa rı -
lan işlər yüksək qiymətə layiqdir.Həmçinin Dünya
Sə hiyyə Təşkilatı bizim işimizi yüksək qiy mət lən -
dirir. Bir sözlə, bu sahədə aparılan islahatlar və
dövlət tərəfindən qoyulan vəsait öz nəticəsini verir.
Nəticə də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan vətən daş -
ları sağlam olsunlar, gənc nəsil sağlam həyat tərzi
sürsün, pis vərdişlərdən uzaq olsun.Sağlamlığı tə -
min və bərpa etmək üçün Azərbaycanda bütün şə -
ra it var. Bir daha demək istəyirəm ki, bu institutun
ye nidən fəaliyyətə başlaması bu sahədə atılan çox
önəmli addımdır.

Mən sizi bu gözəl hadisə, qarşıdan gələn Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il
bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Sizə uğurlar
arzulayıram, sağ olun.

X X X
Səhiyyə sisteminin müasirləşdirilməsi istiqa -

mə tin də görülən işlərə görə Prezident İlham Əli ye -
və minnətdarlığını bildirən səhiyyə naziri Oqtay
ŞİRƏLİYEV dedi:

-Möhtərəm cənab Prezident, çox hörmətli
Mehriban xanım.

Siz hər Yeni il ərəfəsində həmişə bir tibb mü əs -
si sə si açırsınız. Çox sağ olun, bu gün də bu açılışda
işti rak edirsiniz. Səhiyyə ilə bağlı xoş sözlərinizə
gö rə Sizə dərin hörmət və ehtiramımızı bildirmək
is təyirik.

Cənab Prezident, Siz səhiyyənin bütün prob -
lem lərinə, ümumiyyətlə, səhiyyəyə həmişə diqqət
və qayğı ilə yanaşmısınız. Bu da o deməkdir ki, in -
san ların sağlamlığı, gənc nəslin sağlam böyüməsi
Sizin üçün ən vacib meyarlardan biridir. Bu, bizim
dövlətin siyasətidir, bu, Sizin siyasətinizdir. O
siyasətin göstəriciləri yüzlərlə yeni xəstəxana, tibb
mər kəzi, ən müasir avadanlıq, təhsil üçün ən qa -
baq cıl xarici klinikalara göndərilən tələbələr, tibb
iş çi ləri, mütəxəssislərdir. Bütün bunlara görə biz
Si zə çox dərin minnətdarıq.

Cənab Prezident, Siz də, Mehriban xanım da
tibb ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşəndə
həmişə xüsusi vurğulayırsınız ki, həkimlik xüsusi
sənətdir, həkim gərək bilikdən, bacarıqdan başqa,
həm də şəfqət və mərhəmət sahibi olsun. Siz hə mi -
şə həkimlərə, tibb işçilərinə çox yüksək qiymət
ver misiniz. Çalışacağıq ki, biz bu yüksək qiymətə
layiq olaq. Çox sağ olun, cənab Prezident.

X X X
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların istifadəsiz 

saxlanılmasının qarşısını almaq üçün Avropa ölkələrinin təcrübəsindən geniş yararlanır

Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu işlərinin nəticələri Daşkəsən rayonunda istifadəyə verildi

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi kənd təsər rü -
fatına yararlı torpaqların istifadəsiz sax la nıl ma sı nın
qarşısını almaq üçün Avropa ölkələrinin təc rü bə -
sindən yararlanır. Bu məsələnin həlliüçün mü va fiq
mexanizmlərin tətbiqi ilə əlaqədarAvropa İt ti fa qı nın
Ekspert Missiyası Azərbaycanaİşgüzar səfərə gə lib.
İşgüzar səfər Avropa İttifaqının TAIEX proq ramı
çərçivəsində baş tutub. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində Avropa İt -
ti faqının ekspertlərindən olan Benedetto Fran ces co
Bal latore və Milen Kyuchukovun iştirakı ilə təd bir
keçirilib. Tədbirin məqsədibu sahənin həlli ilə bağlı
qar şılıqlı əməkdaşlıq, birgə təcrübə mü ba di ləsinin
apa rılması, əhəmiyyətli layihələrin həyata ke çi ril mə -
sidir. Həmçinin tətbiq edilən me xa niz m lər, müasir
döv rün tələblərinə uyğun istifadə olu nan yeniliklər ba -
rə də məlumatlanmaq, mövzu ət ra fın da müzakirələrin
aparılması da əsas vəzi fə lər dən dir. 

Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası Pre zi den ti
cənab İlham Əliyevin torpaqlardan səmərəli isti fa də -
yə nəzarət, təyinatına zidd istifadə və tama mi lə isti fa -
də siz saxlanması hallarına qarşı mü ba ri zə sahəsində
verdiyi tapşırıqların icrası məqsədilə Əm lak Mə sə lə -
lə ri Dövlət Komitəsi tərəfindən tor paq reydləri və
mo ni torinqləri aparılır.Bu nəzarət təd birlərinin  əsas
və zi fəsi torpaq ehtiyatlarından sə mərəli, məqsədli və
qənaətli istifadə, xüsusilə də kənd təsərrüfatı tor paq -
la rı nın təyinatı üzrə isti fa də si nin bərpasıdır. Habelə,
hek tarlarla torpaq sa hə lə ri nin mülkiyyətçilər tərə fin -
dən istifadəsiz sax lan ma sı, hüquqi sənəddə göstərilən

torpaq ölçüsündən ar tıq torpaqların özbaşına zəbti
hallarına qarşı təd bir lərin görülməsidir.

Aparılan monitorinq və reydlər nəticəsində tor -
paq ların təyinatdan kənar və əsassız istifadə edil mə si,
kateqoriyasının özbaşına dəyişdirilməsi fakt la rı üzə
çıxarılır.Məlum olur ki, bəzi hallarda kənd tə sər rüfatı
təyinatlı torpaqlar icarəyə götürülüb, la kin istifadə
edilmir və boş saxlanılır. Bu isə kənd tə sər rüfatına
yararlı torpaq sahəsinin məh sul dar lı ğı nı aşağı salır.

Həyata keçirilən monitorinqlər də məhz uzun müddət
iqtisadi dövriyyədən kənarda qal mış torpaqların
yenidən istifadəyə cəlb edil mə sinə yönəlib. 

Komitə kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların isti -
fa dəsiz saxlanılmasının qarşısını almaq üçün müxtəlif
öl kələrin təcrübəsindən istifadə etmək də dir. Bu sa hə -
də nəzarət tədbirləri beynəlxalq prin sip lərə uyğun
ola raq effektiv aparılır. Həyata ke çi rilə cək qarşılıqlı
əmək daşlıq, təcrübə mü ba di lə si nin aparılmasıkənd

tə sər rüfatı təyinatlı torpaqların daha səmərəli istifadə
edil məsinə imkan verəcək, nəzarət tədbirləri daha
tək mil olacaq. Tədbirin əhəmiyyətinə toxunan av -
ropalı eks pert lər isə bildiriblər ki, qarşılıqlı əməkdaşlıq
tor paq fondunda is ti fadəsiz saxlanılan kənd tə sər rü fa tı
təyinatlı əra zilərin həcminin azalmasına, nəzarət
tədbirlərinin daha intensiv metodlarla, av to mat laş dı rıl -
mış mexanizmlərlə aparılmasına imkan verə cək. 

Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların isti fa də siz

saxlanılmasının qarşısını almaqla yanaşı, on la rın özəl -
ləşdirilməsi, konsolidasiyası, tex no gen çirk lən mə dən
sonra korlanmış torpaqların yenidən bər pa sı kimi
aktual məsələlər ətrafında müzakirələr apa rı lıb,
təqdimatlar olub. 

Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran su al lar
avropalı ekspertlər tərəfindən cavablandırılıb. Qeyd
olunmalıdır ki, bu kimi tədbirlərin təşkili gə lə cək
illərdə də davam etdiriləcək. 

Torpaq idarəçiliyində mühüm layihələrdən olan
elektron kadastr uçot işlərinin nəticəsində  ölkədə
tor paq fondunun idarə edilməsi elmi əsaslarla apa rı -
lır, torpaq balansı dəqiqləşir. Bundan başqa re gi -
onların hüdudları daxilində torpaqların sərhədləri
müəy yənləşir, dövlət nəzarəti müasir dövrün prin sip -
lərinə uyğunlaşır. Eyni zamanda torpaqların mün -
bitlik dərəcəsi öyrənilir, aqrar sahənin inkişafı ilə
bağlı düzgün qərarlar qəbul edilir. Artıq bu işlər nə ti -
cəsində torpaqlardan təyinatı üzrə istifadənin və -
ziyyəti ilə bağlı məlumatlar daha rahat və dəqiq əl də
edilir. Bütün bunlar Əmlak Məsələləri Dövlət Ko -
mitəsi tərəfindən yaradılan Torpaqların Elek tron
Kadastr Uçotu İnformasiya Sistemi nə ti cə sin də
reallaşır. 

Hazırda müasir metodlardan, beynəlxalq təc rü -
bə dən, innovativ texniki imkanlardan istifadə edə rək
torpaqların elektron kadastr işləri bir neçə ra yon da
bitib. Sistemə daxil olan növbəti rayon Daş kəsəndir.
Nəticədə həmin rayonda torpaqların real vəziyyətini
əks etdirən uçot sisteminin istifadəsinə start verildi.
Bu məqsədlə Daşkəsən rayonunda gö rü lən işlərin
nəticələri, sistemin istifadə qaydaları ilə bağlı
İşgüzar Forum keçirilib. Komitənin tabeli qu -
rumlarının, aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti or -
qanlarının, bələdiyyələrin, rayon İcra Ha ki miy yə -

tinin nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə bu
layihənin nəticələri, üstünlükləri və gələcək pers pek -
tivləri müzakirə olundu. Uçot işlərinin real şə ra itdə
tətbiqi mexanizmi onlara əyani şəkildə gös tərilib,
layihənin rayonda torpaqların səmərəli ida rə si və
istifadəsinə göstərəcəyi müsbət təsirlər izah edi lib.
Bu günə qədər bu layihənin praktiki isti fa də si 30-a
yaxın rayonda reallaşıb.

Daşkəsən rayonunda yekunlaşan torpaqların
elektron kadastr uçotunun həyata keçirilməsi ilə bə -
lədiyyələrin mülkiyyətində olan torpaqların də qiq
sərhədləri, miqyası, istifadə təyinatı mü əy yən lə şir.
Eyni zamanda torpaqların ümumi həcmində döv lət və
özəl torpaqların xüsusi payı təyin edi lir. Layihənin
həyata keçirilməsi bölgədə bələdiyyə, relyef, meyil -
lilik xəritələrinin də tərtib edilməsini mümkün edib.
Eyni zamanda, torpaqların mü qa yi sə li qiy mət lən -
dirilməsini, bonitirovkasını həyata ke çir məyə imkan
verən xəritələr də mütəxəssislər tərə findən hazırlanıb. 

Hazırlanmış uçot işləri nəticəsində Daşkəsən
rayo nunun bələdiyyə hüdudları daxilində torpaq
islahatına cəlb edilmiş 53,3 min hektar torpaq
sahəsinin mövcudluğu öyrənilib.  Bəlli olub ki, 31,9
min hektar bələdiyyə, 10,3 min hektar  dövlət, 11,1
min hektar özəl torpaqların payına düşür. Bə lə diy yə
hüdudları daxilindəki torpaq sahələrinin 35,1 min

hektara yaxını (65,8 %-i) kənd təsər rü fatına yararlı
torpaqlardır ki, bunun da 10,4 min hek tarını əkin
sahələri təşkil edir. Torpaq islahatı aparılan zaman
rayon üzrə əkin sahələri 16,8 min hek tar olduğu
halda, elektron uçot aparılan zaman bu ərazilər
müxtəlif uqodiyaların  hesabına aza la raq 10,4 min
hektar olub. Uçot işləri zamanı mü əy yən edilib ki,
torpaq payı almış ailələrdən 7,8 minə yaxının torpaq
ölçüləri 1 hektaradəkdir. Bu da onu göstərir ki,
torpaq sahələrinin konsolidasiyasına, birləşməsinə
ehtiyac vardır. Həmçinin kənd tə sər rüfatına yararlı
olan sahələrdə (mülkiyyət növünə görə) yerləşən
tikili və qurğular barədə müfəssəl məlumatlar da əldə
edilmişdir. Belə ki, həmin ərazilərdə 179 tikili və
qurğuların (bundan 3 dövlət mülkiyyətində, 149
bələdiyyə mülkiyyətində, 27 xüsusi mülkiyyətində)
olduğu aşkar edilib.

Bu işlər nəticəsində əmlaka dair çıxarışların
veril məsi və digər qeydiyyat xidmətləri də
vətəndaşlara sadə və sürətli formada göstəriləcək.
Belə ki, rayon ərazilərində yerləşən daşınmaz
əmlaklar barədə məlumatlar bazaya daxil edilib.  

Görülən işlərlə paralel olaraq rayonunun torpaq
xəritəsi, yay otlaqlarının geobotaniki xəritəsi, eləcə
də eroziya xəritələri tərtib edilib. Bununla hansı
ərazilərin münbit olduğunu, hansı torpaqların

şorlaşmaya məruz qaldığını müəyyən etmək olur.
Fermer isə torpaqda hansı növ fermer təsərrüfatı ilə

məşğul olacağını planlaşdıra bilir, torpağın aqrar
sahədəki yararlılıq dərəcəsi mülkiyyətçiyə bəlli olur. 

Özəlləşmə nəticəsində bölgələrdə fəaliyyət
göstərən müəssisələrin sayı daha da artacaq. Pro se sin
sürətləndirilməsi, özəlləşdirilən müəssisələrin mü asir
əsaslarla yenidən qurulması və fə aliy yə ti nin
effektivliyi istiqamətində aparılan işlərin məc rası
genişlənir. Bu kimi hədəflərin reallaşdırılması üçün
isə innovativ yanaşmalar tətbiq edilir, özəl ləş mənin
elektron müstəviyə keçidi təmin olunur, ma arif -
ləndirici forumlar keçirilir. Belə tədbirlərin da va mı
olaraq Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərə findən
dekabrın 21-də Mingəçevir şəhərində “Özəl ləşdirmə
və investisiya imkanları, müasir ya naş malar, şəffaf və
elektron prosedurlar” möv zu sun da işgüzar forum
təşkil edilib. Azərbaycan Sa hib karlar Təşkilatları
Milli Konfederasiyasının iş ti ra kı ilə keçirilən
forumda ətraf rayonlardan olan 100-dək sahibkarlıq
subyekti, iş adamı iştirak edib.  

Forumun əsas məqsədi sahibkarlıq sub yekt lə ri ni
dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesinin ge di şi,
bu sahədəki yeni yanaşmalar, innovasiyaların tət biqi,
özəlləşdirməyə yeni açılmış müəssisə və sa hələr,
şəffaflığın artırılması ilə bağlı görülən təb li ğat və
maarifləndirmə tədbirləri barədə mə lu mat lan -
dırmaqdır. Eləcə də ölkədəki əlverişli in ves ti siya
mühitindən yararlanaraq, sahibkarların bu pro sesdə
iştirakının genişləndirilməsi ilə bağlı prak tiki
addımların atılması da tədbirin əsas və zi fə lə rindəndir.

Tədbirdə Əmlak Məsələləri Dövlət Ko mi tə si nin
şöbə müdiri Sadiq Məmmədov çıxış edərək bil dirib
ki, ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin “Dövlət əm la -
kı nın özəlləşdirilməsinin sürət lən di ril mə si və idarə
edil məsinin səmərəliliyinin ar tı rıl ması ilə bağlı bəzi
tədbirlər haqqında” imzaladığı Fər mana əsasən mü -
asir çağırışlara uyğun yeni ya naş malar tətbiq etməklə
özəl ləşdirilmənin sürət lən di ril məsi prioritet məsələ
kimi müəyyən edilib. Mü asir idarəetmə stan dart la rı -

nın, innovativ yanaş ma ların tətbiq edildiyi özəlləşmə
sa həsində də pro ses modernləşdirilir, elektron müs -
təviyə keçid daha da genişləndirilir. Elektron hərracın
tətbiqi, elə cə də hərracları onlayn izləmək imkanının
ol ma sı geniş investor kütləsinin prosesə cəlb edil mə -
sinə, özəlləşmənin keyfiyyətcə yeni mərhələsinin
baş lanmasına şərait yaradıb. Cari il ərzində 20-ə ya -
xın vətəndaş hərraca internet vasitəsilə onlayn re jim -
də qatılıb. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı
edilən sifarişlərin 120-ə yaxını isə elektron for mada
həyata keçirilib. Ümumilikdə hərracların 70-ə
yaxınırəqabətli şəkildə baş tutub.

Ölkəmizdə əsas vəzifələrdən biri də yerli isteh sa -
lın genişləndirilməsi üçün regionlarda rəqabət qa bi -
liy yətli müəssisələrin özəlləşdirilməsi, fəaliyyətinin
mü asir prinsiplər əsasında yenidən qurulmasıdır. Ko -
mi tə hərraclarla yanaşı, re gi on lar da yerləşən dövlət
mü əssisələrinin investisiya mü sa bi qələri vasitəsilə

özəl ləşdirilməsini təşkil edir. Hə yata keçirilən bu təd -
birlər isə iqtisadiyyatın inki şafını daha da sü rət lən di -
rir. 

Hazırkı mərhələdə özəlləşdirilən dövlət əmlakı
müstəqil qiymətləndiricilər cəlb olunmaqla sırf bazar
prinsipləri əsasında qiymətləndirilir və açıq hərraclar
vasitəsi ilə satışa yönəldilir. Bildirilib ki, cari il
ərzində ümumilikdə 206 hərrac keçirilib, səhmdar
cəmiyyətlərinin səhm paketləri üzrə, kiçik dövlət
müəssisələri, nəqliyyat vasitələri və digər təsnifatlar
üzrə 600-ə yaxın dövlət əmlakı özəl ləş di rilib.

Özəlləşdirilmə prosesinin daha da sü rət lən di ril -
məsinə imkan verən Özəlləşdirilmə portalı bütün in -
vestorlar üçün biznes portfelinə uyğun olaraq da şın -
maz əmlak seçimi ilə bağlı geniş imkanlar ya radır. 

Əcnəbi sərmayəçilərin özəlləşmə prosesində iş ti -
ra kını təmin etmək məqsədilə mütəmadi olaraq xa rici
ölkələrdə forumlar keçirilir, təbliğat, maarifləndirmə

işləri aparılır. 
Tədbirdə çıxış edən Mingəçevir Şəhər İcra Ha ki -

miyyəti başçısının müavini Məhluqə Cavadova bil -
dirib ki, son dövrlər ölkədə, eləcə də Mingəçevir
şəhərində investor kütləsinin formalaşması, əcnəbi və
yerli sahibkarlar tərəfindən müəssisələrə ya tı rı lan
kapitalın artımı özəlləşmə prosesinin sü rət lən məsinin
əyani göstəricisidir. Qeyd edilib ki, in vestorların cəlb
edilməsi, bu sahənin daha da in ki şafı üçün Min gə çe -
vir də geniş imkanlar və pers pek tivlər mövcuddur.
Özəlləşmə nəticəsində mü əs si sə lərin fəaliyyətində iq -
ti sadi potensiallıq artırılır, ye ni iş yerləri açılır, məş -
ğul luq səviyyəsi yüksəlir. 

Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Kon fe -
de rasiyasının şöbə müdiri Fərhad Osmanov qeyd edib
ki, sadə və onlaynprosedurlarla özəlləşmə pro sesinin
həyata keçirilməsi investorların bu sa həyə marağını
artırıb. Özəlləşdirməilə bağlı ke çi ri lən hərraclar

prosesin sürətlənməsinə şərait ya ra dıb.
Tədbirdə Əmlak Məsələləri Dövlət Ko mi tə si nin

nümayəndəsi Nurlan Verdiyev tərəfindən “Özəl -
ləşdirmə və investisiya imkanları, müasir yanaş malar,
şəffaf və elektron prosedurlar” möv zu sunda təqdimat
edilib. Təqdimatda özəlləşdirmə pro sesində tətbiq
olu nan yeni innovativ üsullar, hər rac və mü sa bi qə -
lərdə iştirak qaydaları, özəl ləş dir məyə çıxarılacaq
mü əssisələr barəsində mə lu mat verilib. Sahibkarlar
Min gəçevir şəhəri və ətraf ra yonlar üzrə özəl ləş di ril -
məsi nəzərdə tutulan 40-a ya xın müəssisələr
haqqında ətraflı informasiya əl də ediblər. Həmin mü -
əs sislərin biznes portfeli, iq tisadi göstəriciləri, ba zar -
da kı mövqeyi barədə məlumatlar investorlara çat dı -
rılıb. Bildirilib ki, bu müəssisələrin 9-u sənaye, 9-u
istehsal, 8-i xidmət, 6-sı tikinti, 4-ü kənd təsərrüfatı,
2-si quşçuluq, 1-i isə turizm sahəsinə aiddir. 

İnnovativ yenilik, xüsusi model olan Elektron
hər racın tətbiqindən də danışılıb. Bildirilib ki, in ves -
torlarıniş prinsipi nəzərə alınaraq məsafəsiz özəl -
ləşmə prinsipi həyata keçirilir. Sistem istənilən yer -
dən internet vasitəsilə hərraclara qoşulma im ka nı
verir. 

Sonra Komitə ilə Azərbaycan Fındıq İs teh sal çı la -
rı və İxracatçıları Assosiasiyası arasında əmək daş lıq
memorandumu imzalanıb. Memorandumun əsas
məq sədi Assosiasiyanın üzvü olan sahib kar lar la sə -
mə rəli əlaqələrin yaradılması, onların mü va fiq sa hə -
lər üzrə özəlləşməyə cəlb edilməsi, eləcə də həmin in -
ves torlar haqqında məlumat bazasının for ma laş dı -
rılması, mütəmadi işgüzar görüşlərin keçirilməsidir. 

Sonda özəlləşdirmə prosesi ilə bağlı sahibkarları
maraqlandıran çoxsaylı suallar komitə nü ma yən də lə -
ri tərəfindən cavablandırılıb. Qeyd edilib ki, Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən belə tədbirlər
gələcəkdə digər iqtisadi rayonlarda da keçiriləcək. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi dövlət
əmlaklarının özəlləşdirilməsi üzrə hərrac xid mət lə -
rin də məmnunluq və  rahatlıq prinsiplərini təmin et -
mək də dir. Geniş seçim, rahat sifariş və iştirak im kan -
la rı nın olduğu hərraclara qatılmaq üçün məkanı də -
yiş mə yə və əlavə vaxt itirməyə ehtiyac yoxdur. İn ves -
tor larElektron hərrac sistemi ilə virtual müstəvidən
sifariş verməklə yanaşı, hərrac günü prosesdə onlayn
formada iştirak edə bilər.Yaradılan bu fürsətlər hər
kəsin şəffaf və əlçatan formada dövlət əmlaklarının
özəlləşdirilməsində iştirakına şərait yaradır.

Komitənin təşkil etdiyi növbəti hərraclardan biri

22 yanvar tarixində keçiriləcək. Bu dəfə hərraca
ümumilikdə 76 dövlət əmlakı çıxarılıb. Onlardan 23-
ü səhmdar cəmiyyəti, 33-ü kiçik dövlət müəssisə və
obyekti, 20-si qeyri-yaşayış sahəsidir. Hərraca çı xa -
rı lan kiçik dövlət müəssisə və obyektləri
respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarında
yerləşir. Bu növ dövlət əmlaklarının ümumi faydalı
sahəsi 12,2 kv.m ilə 11 min 266 kv.m
arasındadır.İnvestorlar seçdikləri dövlət əmlaklarının
fəaliyyətini bərpa etməklə yanaşı, həm də digər
istiqamət üzrə yenidən quraraq gəlir qazana bilər.
Oğuz rayonu, Kərimli kəndindəki anbar kompleksi

13 min kv.m-lik torpaq sahəsi ilə birgə özəlləşməyə
çıxarılıb. Qeyd edək ki, bu dövlət əmlakının ümumi
faydalı sahəsi 3 min 100 kv.m-dir. Ən yüksək ümumi
faydalı sahəsi olan dövlət əmlakı Balakən şəhəri,
Atatürk prospektində yerləşir.

Kiçik sahibkarlıq fəaliyyəti üçün uyğun olan qey -
ri-yaşayış sahələrindən 11-i paytaxtda, 4-ü Sum qa yıt -
da, digərləri isə Gəncə, Ağdaş və Daşkəsəndə yer -
ləşir. Ümumi faydalı sahəsi 5,8 kv.m ilə 162,9 kv.m
intervalında olan bu obyektlərqiymət baxımından da
hər kəsə uyğun ola bilər. Paytaxtın Suraxanı rayonu,
Qaraçuxur qəsəbəsi, Y.Eyvazov küçəsindəki dövlət

əmlakının ümumi faydalı sahəsi 147 kv.m-dir. Sahibi
bu qeyri-yaşayış sahəsindən həm ofis, həm də xidmət
obyekti kimi istifadə edə bilər.

Özəlləşdiriləcək səhmdar cəmiyyətləri təmir-ti -
kin ti, sənaye, aqrar, nəqliyyat və digər sahələrə aiddir.
Belə iri müəssisələr sırasında “Ağdaş Quşçuluq”,
“Material Təchizat”, “Goranboy Aqrotexservis”,
“İsmayıllı Təmir Tikinti” kimi səhmdar cəmiyyətləri
var. Paytaxtla yanaşı, ölkənin müxtəlif bölgələrində
yerləşən səhmdar cəmiyyətlərinin səhm paketləri
nizamnamə kapitalının 30-45%-ni təşkil edir.

Hərraca çıxarılan əmlaklar haqqında ətraflı

məlumatı komitənin rəsmi saytı (emdk.gov.az) və
Özəlləşdirmə portalı (privatization.az) vasitəsilə
öyrənmək mümkündür. İştirakçı statusu qazanmaq
üçün isə sadalanan elektron mənbələrdən seçilən
dövlət əmlakı üzrə sifariş vermək və satış qiymətinin
10%-i məbləğində beh ödəmək kifayətdir. Qeyd edək
ki, sifarişlər hərracın keçirilməsinə 3 bank günü
qalanadək verilməlidir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yerli və xarici
investorları, sahibkarları, iş adamlarını və mülkiyyət
sahibi olmaq istəyən hər bir kəsi özəlləşmədə fəal
iştirak etməyə dəvət edir.

Dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi üzrə ke çi -
ri lən hərraclarda vətəndaşların iştirakı məsafəsiz
for ma da reallaşır. Bu, prosesdə istifadə edilən
müasir və in no vativ üsullarla mümkün olur.
Hərraclarda ya ra dı lan şərait istənilən şəxs üçün
həm canlı, həm də on layn formada iştirak
fürsətlərini yaradır.Əmlak Mə sə lə lə ri Dövlət
Komitəsi tərəfindən təmin edilən bu im kan lar la 18
dekabr tarixində növbəti hərrac keçirildi. Pro se sə
çıxarılan dövlət əmlaklarından 14-ü vətən daş la rın

marağına səbəb oldu. Belə ki, budəfəki hər rac da 3
qeyri-yaşayış sahəsi, 10 nəqliyyat vasitəsi və ya -
rım çıq tikili özəlləşdirildi.

İnvestorların yüksək marağına səbəb olan qeyri-
ya şayış sahəsi Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu,
M.Qaşqay kü çə sində yerləşir. Rəqabətli mühitdə
keçən hərracda ümu mi faydalı sahəsi 52,9 kv.m
olan bu dövlət ob yek tinin hərrac qiyməti 3 dəfə
artdı. Belə ki, ilkin qiy mət 20 min manat təyin
edilən əmlaka 60 min manat tək lif edən iştirakçı

hərracın qalibi oldu.  Özəl ləş di ri lən digər qeyri-
yaşayış sahəsipaytaxtın Səbail rayonu, Zə rifə
Əliyeva küçəsindədir.Şəhərin mərkəzində yer ləş -
məsi və mövcud sahə baxımından adıçəkilən əm lak
investorun biznes fəaliyyəti üçün uğurlu seçimdir.
Ma ğaza, restoran və ya digər xidmət sferalarında
isti fadə üçün uyğun olan qeyri-yaşayış sahəsinin
ümumi fay dalı sahəsi 190.1kv.m-dir. Bakı şəhəri,
Binəqədi rayo nu, Biləcəri qəsəbəsindəki qeyri-
yaşayış sahəsi də sahibi üçün faydalı ola bilər. Belə

ki, bu obyekti özəl ləşdirən şəxs ondan özü istifadə
etməklə yanaşı, ica rəyə verməklə də gəlir qazana
bilər. 

Hərrac iştirakçısı Qazax rayonu, Ağköynək kən -
din dəki su anbarının yarımçıq tikilisiniümumi
sahəsi 7 min 641kv.m olan torpaq sahəsi ilə birlikdə
16 min ma nata özəlləşdirdi.BMW, KAMAZ, UAZ
və Daewoomarkalarına aid avtomobillərin buraxılış
tarixləri 1989-2007-ci illərdir. Özəlləşdirilən
nəqliyyat vasitələrininson hərrac qiymətləri isə 2

min 625 manat ilə 5 min 200 manat arasındadır.
Özəlləşdirmə üzrə keçirilən növbəti hərraclardan

biri 25 dekabr tarixində reallaşacaq. İlin son
hərracına ümumilikdə 47 dövlət əmlakı çıxarılıb.
Onlardan 12-si kiçik dövlət müəssisə və obyekti, 2-
si qeyri-yaşayış sa həsi, 20-si səhmdar cəmiyyəti, 13-
ü nəqliyyat va si tə si dir. Prosesdə iştirak üçün seçim
və sifariş pro se dur la rı birbaşa olaraq komitənin
rəsmi saytı (emdk.gov.az) və Özəlləşdirmə portalı
(privatization.az) vasitəsilə apa rılır. 

“Özəlləşdirmə və investisiya imkanları, müasir yanaşmalar, şəffaf və elektron prosedurlar” mövzusunda işgüzar forum keçirilib

22 yanvarda keçiriləcək hərrac: 76 dövlət əmlakı özəlləşmədə

18 dekabrda keçirilən hərracın nəticəsi: rəqabət dövlət əmlakının qiymətini 3 dəfə artırdı
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Torpaqların elektron kadastr uçotu işlərinin nəticələrindən artıq vətəndaşlar da faydalanır: ilk pilot layihə Salyanda başladı

18 dekabr 2018-ci il tarixdə Bakı şəhəri üzrə keçirilmiş  hərracda satılmış istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlaklarının siyahısı

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab
İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında
torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində
əlavə tədbirlər haqqında” 7 mart 2016-ci il tarixli
Fərmanına əsasənölkədə həyata keçirilən tor paq la -
rın elektron kadastr uçotu işləri bütün rayonları sü -
rət lə əhatə etməkdədir. Bu işlərin məqsədi səmərəli
is ti fadənin təmin edilməsi üçün mülkiyyət nö vün -
dən və təyinatından asılı olmayaraq bütün torpaq
sahələrinin dəqiqi həndəsi ölçülərini, sərhədlərini,
konfiqurasiyasını, coğrafi yerləşməsini,müəyyən
etmək və elektron kadastr xəritələrinin ha zır lan ma -
sı dır. Qeyd edilməlidir ki, artıq 20 rayonda, dövlət
və bələdiyyə mülkiyyətində, habelə xüsusi mül kiy -
yət də olan bütün kateqoriyalı torpaqların elektron
kadastr uçotu informasiya sisteminin yaradılması
və rəqəmsal kadastr xəritələrinin tərtib edilməsi iş -

ləri başa çatdırılıb. Görülən işlərin nəticələri ka -
dastr uçotu bitmiş rayonlarda real rejimdə praktiki
is tifadəyə verilib. Bununla bağlı aidiyyəti dövlət
qu rumlarının, bələdiyyələrin, iri torpaq mül kiy yət -
çi lərinin və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı
ilə təqdimatlar keçirilib və məlumatlar elektron şə -
kil də yerli icra hakimiyyətlərinə və aidiyyəti qu -
rum lara xidməti istifadə üçün təqdim edilib. Bu ra -
da əsas məqsəd ölkə başçısının tapşırıqlarına uy -
ğun olaraq torpaqların faktiki vəziyyətini mü əy -
yən ləşdirməkdir. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
hə yata keçirilən torpaqların elektron kadastr uçotu
iş lərinin nəticələrindən artıq vətəndaşlar da fay da -
lan mağa başladı. Belə ki, kadastr uçotu işləri bit -
miş rayonlarda pay torpaqlarının sahələrinin ko -
ordinatlarını, yerləşmə vəziyyəti, kadastr planı, o

cüm lədən hər bir mülkiyyətçiyə məxsus olan əra zi -
lə rin sahəsini dəqiq əks etdirən məlumat bil di riş lə -
ri nin təqdim olunmasına start verildi. İlk pilot la yi -
hə 20 dekabr tarixində Salyan rayonunun Parça
Xə ləc kəndində start verildi. Bu layihə çər çi və sin -
də 600-ə yaxın pay torpaqlarının hüquqi mül kiy -
yət çilərinə məlumat bildirişləri paylanacaq.Alınan
məlumat bildirişləri əsasında vətəndaşlar ərizə ilə
pay torpaqlarına dair hüquqi sənədləri Əmlak Mə -
sələləri Dövlət Komitəsinin Daşınmaz əmlakın
Döv lət Reyestri Xidmətinin ərazi ofislərinə təqdim
edərək çıxarışları əldə edə bilərlər.

Bu pilot layihə zamanı dəqiqləşmiş kadastr
planı əsasında “Azərbaycan Respublikasında tor -
paq ların elektron kadastr uçotu informasiya sis te -
mi nin yaradılması və rəqəmsal kadastr xəritəsinin
tər tib olunması qaydaları”na uyğun olaraq torpağın

sənəd lərdəki məkan göstəriciləri ilə faktiki yerləş
vəziyyəti arasındakı uyğunsuzluqlar müəyyən ləş -
di ril di. Beləliklə də torpaq sahələrinin dəqiq sər -
həd ləri bütün mülkiyyətçilərə bəlli olacaqdır.Bu la -
yi hə aidiyyəti üzrə yerli icra və özünü idarə etmə

or qanları ilə razılaşdırılaraq təsdiq olunub. 
Qeyd edək ki, gələcəkdə kadastr uçot işləri ye -

kun laşmış digər rayonlarda da əldə edilən nə ti cə -
lərin vətəndaşlara bildiriş formasında təqdim edil -
məsi davam edəcək. 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi
Ümumi

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
Hərraca çıxarılan  ilkin
satış qiyməti (manat)

Hərracda yekun
satış qiyməti

Sərəncamın
№-si və tarixi

1
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Zərifə

Əliyeva küçəsi, 12
İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi

4 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi

190,1 x 150000 150000 
№146

25.05.2018

2
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, M.Qaşqay

küçəsi, 25
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı

Departamenti, Nəsimi rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi
2 mərtəbəli binanın

zirzəmisinin bir hissəsi
52,9 x 20000 60000 

№295
16.11.2018

3
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Biləcəri
qəsəbəsi, 5057/68-ci məhəllə, bina 10

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

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi

10,0 x 1250 1250 
№40

24.02.2017

Bakı şəhəri  üzrə 18 dekabr 2018-ci il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış  nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

№ Balanssaxlayıcı müəssisənin adı
Avtonəqliyyat

vasitələrinin markası
Buraxılış ili

Hərraca çıxarılan  ilkin satış qiyməti
(manat)

Hərracda yekun
satış qiyməti

Protokol №-si və tarixi

1 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı BMW 320 2007 5200 5200 38/18   15.11.2018
2 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı BMW 320 2007 5200 5200 38/18   15.11.2018
3 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı UAZ-31519 2004 3000 3000 38/18   15.11.2018
4 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı BMW 320 2006 5100 5100 38/18   15.11.2018
5 Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin ləğv edilmiş Şuşa Avtonəqliyyat Müəssisəsi KAMAZ-55111 1989 2625 2625 38/18   15.11.2018
5 Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin ləğv edilmiş Şuşa Avtonəqliyyat Müəssisəsi KAMAZ-55111 1989 2625 2625 38/18   15.11.2018
7 Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin ləğv edilmiş Şuşa Avtonəqliyyat Müəssisəsi KAMAZ-55111 1989 2625 2625 38/18   15.11.2018
8 Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin ləğv edilmiş Şuşa Avtonəqliyyat Müəssisəsi KAMAZ-55111 1989 2625 2625 38/18   15.11.2018
9 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı BMW 320 2006 5100 5100 38/18   15.11.2018
10 Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Daewoo Leganza 1998 4000 4000 38/18   15.11.2018

18 dekabr 2018-ci il tarixdə Qazax rayonu üzrə keçirilmiş hərracda tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı   

22 yanvar 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

22 yanvar 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan gəminin siyahısı

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

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

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi təşkilatın adı
Özəlləşdirilən torpaq

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

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

qiyməti  (manat)
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)
Hərracda yekun satış qiyməti

Sərəncamın №-
si və tarixi

1
Tikintisi yarımçıq qal-

mış su anbarı
Qazax rayonu,

Ağköynək kəndi
İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin

İdarəetmə Mərkəzi 
7641,5 2000 14000 16000 16000 

№175
29.06.2018

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)
1. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi KİA Optima 2005 3000 300
2. Azərbaycan Respublikası Ərazilərin Bərpası və Yenidən Qurulması üzrə Agentlik Mercedes Benz S350 2008 27000 2700
3. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı BMW 320 2007 5200 520
4. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı Nissan Sunny 2005 4000 400
5. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FİAT Doblo 2008 3700 370

Qeyd: 1-ci sətirdə  Azərbaycan Respublikasının Vergilər
Nazirliyinin balansında olan  nəqliyyat vasitələri 4-cü dəfə 25%
endirimlə  təkrar hərraca çıxarılır.

2-ci sətirdə  Azərbaycan Respublikası Ərazilərin Bərpası və
Yenidən Qurulması üzrə Agentliyin balansında olan  nəqliyyat
vasitəsi 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır

Qeyd: Sifarişlər Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi yanında  Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mər -
kə zində (Bakı şəhəri, Zeynal Xəlil küçəsi 11) və yaxud
e–emdk.gov .az elektron portalı vasitəsilə  hərracın ke çi ril mə si -
nə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır: Nəq -
liy yat vasitələri barədə ətraflı məlumatı privatization.az por ta lın -

dan almaq olar. Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş ve -
rən lər istisna olaraq) hərracın keçirilməsinə ən azı 3 bank günü
qa lanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:

1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (Hüquqi şəxslər
üçün: notarial qaydada təsdiq olunmuş qeydiyyat şəha dət na mə -
si, nizamnaməsi və VÖİN)

2. Əmlak Məsələləri  Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən
edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd. (10%
məbləğində beh Mərkəzi Bankda –
AZ65NABZ01361150000000004944 nömrəli hesablaşma
hesabına ödənilməlidir)

(tel:566-07-44)

Qeyd: 1-ci sətirdə  ləğv edilən “Xəzər İxtisaslaşmış Hövzə
Qəza-Xilasetmə” ASC balansında olan  gəmi  4-cü dəfə 25%
endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.

Qeyd: Sifarişlər Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi yanında  Hərracların Təşkili üzrə Auksion

Mərkəzində (Bakı şəhəri, Zeynal Xəlil küçəsi 11)  hərracın
keçirilməsinə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul
olunacaqdır: Gəmi barədə ətraflı məlumatı privatization.az
portalından almaq olar. Hərracda iştirak etmək üçün  hərracın
keçirilməsinə ən azı 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər

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

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

2. Ləğvetmə Komissiyası tərəfindən müəyyən edilmiş

hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd
(10% məbləğində beh AccessBank ASC-nin Xəqani

filialındakı AZ67ACAB0021010000000026743  nömrəli tranzit
hesablaşma hesabına ödənilməlidir)

(tel:566-07-44)

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissi ya sı -
na aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Goranboy şəhəri üzrə: ünvan: Goranboy şəhəri, İlham

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

ünvan: Şəmkir şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 162 əlaqə telefonu:
(kod 02230) 5-33-71

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Samux şəhəri üzrə: 
ünvan: Samux şəhəri, H.Kərimov küçəsi , əlaqə telefonu:

(kod 02227) 5-12-82

Gəncə şəhəri üzrə:  ünvan: Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,
Zərifə Əliyeva küçəsi, 3 əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76

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

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Gəminin tipi İnventar nömrəsi Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)
1. Ləğv edilən “Xəzər İxtisaslaşmış Hövzə Qəza-Xilasetmə” ASC “Kapitan Rəcəbov” adına buzqıran gəmi 4133 28 sentyabr 1976 1976 382500 38250

№
Müəssisə və
obyektin adı

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

Özəlləşdirilən  torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

binası
Goranboy rayonu,

Qazanbulaq qəsəbəsi
İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 

109,5 503,0 x 1000 x  750 1750 175 

2
3 saylı

yeməkxana
Şəmkir rayonu,
Könüllü kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 

159,4 x x 5000 x x 5000 500 

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Samux şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 4A
Samux Rayon İcra Hakimiyyəti

1 mərtəbəli binanın bir
hissəsi

62,3 x 4500 x 4500 450 

2
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,

Dədə Qorqud küçəsi, 50B
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Gəncə şəhəri

Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi
5 mərtəbəli binanın

zirzəmisinin bir hissəsi
29,4 x 1500 x 1500 150 



4ШЯНБЯ, 22 ДЕКАБР 2018-ci il, №50 (1103) Åëàíëàð
29 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

2019-cu il  yanvar  ayının  29 -da  keçiriləcək  pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi
Ümumi

faydalı sahəsi
(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış)

qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Sabirabad şəhəri, İ.İsgəndərov küçəsi, 1

“Azərmənzilkomplektlayihətəmir” İxtisaslaşdırılmış Çoxsahəli Birliyi,
Sabirabad rayon Mənzil İstismar Sahəsi

5 mərtəbəli binanın 1-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi

110,4 x 10000 x 10000 1000 

2
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni Gü nəşli

qəsəbəsi, AB yaşayış sahəsi, bina 6
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı

Departamenti, Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi
9 mərtəbəli binanın

zirzəmisinin bir hissəsi
17,5 x 1750 x 1750 175 

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komis si ya sı -
na aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qa la nadək təqdim olunmalıdır:

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin

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

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

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

Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab
edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş  hüquqi və
fiziki  şəxslər iştirak edə bilərlər.

Sifarişlər  Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin yanında Hərracların  Təşkili üzrə Auksion
Mərkəzində (Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Z.Xəlil küçəsi, 11
ünvanında  saat 9:00-dan 18:00-a qədər) və yaxud komitənin e-
emdk.gov.az elektron xidmətlər portalı vasitəsilə hərracın
keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək  qəbul olunacaqdır.
Məlumat dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək

arzusunda olan fiziki və hüquqi şəxslər səhmləri satışa çıxarılan
müəssisələr barədə zəruri məlumatlarla komitənin priva -
tization.az portalında və  emissiya prospektləri (özəlləşdirmə
planları)  ilə  Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində  tanış
ola bilərlər.

Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər
istisna olmaqla) Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və
müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin
payının pul hərraclarında satışı üzrə hərrac komissiyasına
hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək aşağıdakı

sənədlər təqdim olunmalıdır:
-müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifariş;

-müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən
ödəmə sənədinin surəti;

(pul hərraclarına çıxarılan səhmlərin ilkin satış qiymətinin
10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Ban -
kın da  Əmlak Məsələləri  Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 hesablaşma hesabına
(VÖEN:2000015631) ödənilməlidir.)

-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş

qaydada təsdiq edilmiş surətləri;        
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

Pul hərracı 2019-cu ilin yanvar ayının 29-da saat 09:30-da
Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komi -
təsinin İnformasiya Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mər -
kəzində (ünvan: Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 139 A)
keçiriləcəkdir.

Əlavə məlumatı  Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 193
nömrəli çağrı mərkəzi  vasitəsi ilə və komitənin privatization.az
portalından ala bilərsiniz. 

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları yanvar ayının 24-da  keçiriləcəkdir.

(Ərizələr  24 dekabr 2018-ci il tarixdən 24 yanvar 2019-cu il tarixədək qəbul edilir)

Sıra
sayı

Səhmdar cəmiyyətinin
adı və təsis tarixi

Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı
Nizamnamə

kapitalının həcmi
(manat)

Buraxılmış
səhmlərin

ümumi sayı
(ədəd)

Bir səhmin
nominal
qiyməti
(manat)

Satışa çıxarılmış səhmlər            Satışa çıxarılan
səhmlərin

nominal dəyəri
(manat)

Satışa çıxarılan
səhmlərin ilkin
hərrac (satış)

qiyməti
(manat)

İlkin satış
qiymətinin

10%-i həcmində
hesablanmış behin
məbləği (manat)

sayı
(ədəd)

buraxılmış
səhmlərin ümumi

sayında %-lə

1 Ağcabədi Aqrotexservis №1188 15.12.1997 Ağcabədi rayonu, Hindarx kəndi 658526,60 329263 2,00 98791 30,00 197582,00 98791,00 9879,10

2 Azərinkom №53 04.03.1997 Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Ə.Əliyev küçəsi, 38 77799,60 38900 2,00 13615 35,00 27230,00 13615,00 1361,50

3 Əli Bayramlı Kimyəvi Təmizləmə №96  17.04.2007 Şirvan şəhəri, Mehmandarov küçəsi, 1 85986,00 171972 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70
4 Kürdəmir Kəndkimya № 399 04.07.97 Kürdəmir şəhəri, S.Şıxəliyev küçəsi, 50 170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40
5 Mingəçevir Qum Çınqıl №1323 21.09.1998 Mingəçevir şəhəri, 20 Yanvar küçəsi, 1 1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70
6 Neftçala Ət №273 02.06.1997 Neftçala rayonu, Aşağı Surra kəndi 175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30
7 Port İliç Xidmət №357 26.06.1997 Lənkəran rayonu, Liman şəhəri 171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80

8 Sabunçu Ticarət Təchizat №93 16.04.2007
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, 1-ci Zabrat qəsəbəsi, Frunze

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

9 Şıxlar Broyler №544 06.04.1998 Masallı rayonu, Şıxlar kəndi 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00

10 Tovuz Məişət №596 15.08.1997 Tovuz şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 14 110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80

11 Ucar ağac emalı №52 27.02.2004 Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 10 70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30

12 Ucar İnşaat Xidmət №361 28.11.2007 Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 13 25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40

13 Xaçmaz Mexanizasiya Nəqliyyat №93 15.04.2005 Xaçmaz şəhəri, Sabir küçəsi, 4 123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30
14 Xırdalan yük nəqliyyat №316 27.12.2006 Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, keçid 1290 83692,00 41846 2,00 18731 44,76 37462,00 18731,00 1873,10
15 Xosrov Metal Plastmas №541 06.04.1998 Ağdaş rayonu, Xosrov kəndi 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00
16 Yevlax Kəndkimya №246 09.02.1998 Yevlax şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 15 185295,60 92647 2,00 27794 30,00 55588,00 27794,00 2779,40
17 Yevlax Kəndkimya Təchizat № 453 23.03.1998 Yevlax şəhəri, S.Vurğun küçəsi,3 738888,80 369444 2,00 110879 30,01 221758,00 110879,00 11087,90
18 Yevlax Tikinti Quraşdırma №09  23.01.2007 Yevlax şəhəri, Aran qəsəbəsi 65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80

19 Zabrat Tikinti Quraşdırma №663 20.04.1998 Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zabrat-2, Tramvay küçəsi 87385,60 43692 2,00 13107 30,00 26214,00 13107,00 1310,70
20 Zaqatala Sənaye Kombinatı №56  28.02.2003 Zaqatala rayonu, İkinci Tala kəndi 53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00

Sıra
№
si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra
hakimiyyəti, bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya
hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu

Müsabiqə və ya hərraca
çıxarılan torpaq sahəsi və

satıcı ilə bağlanacaq
müqavilənin layihəsi ilə tanış
olma tarixi, vaxtı və ünvanı

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

icarəyə verilir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə
icarə haqqının

aşağı həddi
(manatla)

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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə

verilir

Uqodiya (təsərrüfat
yeri) növü, keyfiyyət
qrupu, şəhərlərdə və
rayon mərkəzlərində

zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq
edən sənədin

nömrəsi

1
Abşeron rayonu

Mehdiabad Bələdiyyəsi
Müsabiqə

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

24 yanvar 2019, 15:00-dən
18:00-dək Abşeron rayonu

28 kv.m
Satılır

25,20 88,20 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 308012014556

2
Abşeron rayonu

Məmmədli Bələdiyyəsi
Müsabiqə

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

24 yanvar 2019, 15:00-dən
18:00-dək Abşeron rayonu

9,8167 ha
İcarə

10,00 12761,70
Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) 

örüş 308012013855

3
Abşeron rayonu

Məmmədli Bələdiyyəsi
Müsabiqə

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

24 yanvar 2019, 15:00-dən
18:00-dək Abşeron rayonu

2,035 ha İcarə 2,08 2645,50
Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) 

örüş 308012013850

4
Goranboy rayonu Kələk

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev
prospekti, 357 Tel: (020) 205 27 77

24 yanvar 2019, 15:00-dən
18:00-dək Bərdə şəhəri

1200 kv.m
Satılır

105,72 480,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 509012001443

5
Qazax rayonu Qazax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

24 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

120,29 kv.m
Satılır

115,48 3247,83 Sahibkarlıq I zona 501012001323

6
Qazax rayonu Qazax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

24 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

50 kv.m
Satılır

48,00 1350,00 Sahibkarlıq I zona 501012001323

7
Qazax rayonu Qazax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

24 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

50 kv.m
Satılır

48,00 1350,00 Sahibkarlıq I zona 501012001323

8
Qazax rayonu Qazax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

24 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

55 kv.m
Satılır

52,80 1485,00 Sahibkarlıq I zona 501012001323

9
Qazax rayonu Qazax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

24 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

32 kv.m
Satılır

30,72 864,00 Sahibkarlıq I zona 501012001323

10
Qazax rayonu Qazax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

24 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

77 kv.m
Satılır

73,92 2079,00 Sahibkarlıq I zona 501012001323

11
Qazax rayonu Qazax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

24 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

80 kv.m
Satılır

76,80 2160,00 Sahibkarlıq I zona 501012001323

12
Qazax rayonu Qazax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

24 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

100 kv.m
Satılır

96,00 2700,00 Sahibkarlıq I zona 501012001323

13
Qazax rayonu Qazax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

24 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

100 kv.m
Satılır

96,00 2700,00 Sahibkarlıq I zona 501012001323

14
Qazax rayonu Qazax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

24 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

100 kv.m
Satılır

96,00 2700,00 Sahibkarlıq I zona 501012001323

15
Qazax rayonu Qazax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

24 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

100 kv.m
Satılır

96,00 2700,00 Sahibkarlıq I zona 501012001323

16
Qazax rayonu Qazax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

24 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

150 kv.m
Satılır

144,00 4050,00 Sahibkarlıq I zona 501012001323

17
Qazax rayonu Qazax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96

24 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

40 kv.m
Satılır

38,40 1080,00 Sahibkarlıq I zona 501012001323

18
Ağsu rayonu Ağsu

Bələdiyyəsi 
Hərrac

ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev
prospekti 27 Tel:(020) 2651076 

24 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dək Şamaxı şəhəri

37 kv.m
Satılır

18,87 237,91 23,80 Sahibkarlıq I zona 409012000663

19
Ağsu rayonu Ağsu

Bələdiyyəsi 
Hərrac

ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev
prospekti 27 Tel:(020) 2651076 

24 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dək Şamaxı şəhəri

439 kv.m
Satılır

223,89 614,60 61,50 Fərdi yaşayış evi I zona 409012000711

20
Şəki rayonu Cumakənd

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti
9A Tel: (024) 244 26 10

24 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dək Şəki şəhəri

1,20 ha İcarə 2,59 48,00
Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) 

örüş 404012004479

21
İsmayıllı rayonu Topçu

Bələdiyyəsi 
Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva
küçəsi 6 Tel: (024) 205 45 56

24 yanvar 2019, 15:00-dən
18:00-dək Qəbələ rayonu

2,0 ha İcarə 12,00 100,00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrup əkin 407012001137

22
İsmayıllı rayonu Topçu

Bələdiyyəsi 
Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva
küçəsi 6 Tel: (024) 205 45 56

24 yanvar 2019, 15:00-dən
18:00-dək Qəbələ rayonu

2,0297 ha
İcarə

16,08 102,00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
I qrup əkin 407012001138



5ШЯНБЯ, 22 ДЕКАБР 2018-ci il, №50 (1103) Åëàíëàð
29 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da  respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissi ya sı -
na aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

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

Saatlı şəhəri üzrə: ünvan: Saatlı şəhəri, Heydər Əliyev
prospekti 133, əlaqə telefonu: (kod 02128) 5-46-58

Ucar şəhəri üzrə: ünvan: Ucar şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi
28, əlaqə telefonu: (kod 02021) 3-01-13, 3-36-77

Tovuz şəhəri üzrə: ünvan: Tovuz şəhəri, M.Şəhriyyar küçəsi
3, əlaqə telefonu: (kod 02231) 5-43-19

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Lənkəran şəhəri üzrə:
ünvan: Lənkəran şəhəri, Qala Xiyabani küçəsi 30, əlaqə

telefonu: (kod 02525) 5-15-13

Oğuz şəhəri üzrə: ünvan: Oğuz şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi,
64 əlaqə telefonu: (kod 2421) 5-26-44

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Goranboy şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Goranboy şəhəri üzrə: ünvan: Goranboy şəhəri, İlham

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

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

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissi ya sı -
na aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Gəncə şəhəri üzrə: 
ünvan: Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Zərifə Əliyeva küçəsi, 3

əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76

Qazax şəhəri üzrə: ünvan: Qazax şəhəri, Azadlıq küçəsi, 75
əlaqə telefonu: (kod 02229) 5-17-96

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində

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

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

№ Müəssisə və obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı
Ümumi

faydalı sahəsi
(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İş çi lə -
rin
sayı

Əmlakın start
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

İlkin satış
qiyməti
(manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satılmış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10%
beh

(manat)

1
"Saatlı 47 nömrəli İxtisaslaşdırılmış Təmir
Tikinti" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Saatlı şəhəri, M.F.Axun -
dov küçəsi, 212

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
sərəncamında

420,2 7080,2 x 15000 15000 x  45000 60000 6000 

2
"Saatlı Layihə Kəndtikinti Kombinatı"

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
Saatlı şəhəri, M.F.Axun -

dov küçəsi, 214
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin

sərəncamında
534,8 4626,0 x 30000 30000 x  35000 65000 6500 

3 Tikiş Fabrikinin Ucar filialı
Ucar şəhəri, H.Sultanov

küçəsi, 2
İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə

Mərkəzi
189,4 5010,5 x 10000 10000 x  40000 50000 5000 

4
Əyyublu kənd Diyarşunaslıq 

Mədəniyyət evi
Tovuz rayonu, Əyyublu

kəndi
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,

Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi
763,5 2054,4 6 55000 55000 x  11000 66000 6600 

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

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

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

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

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

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satılmış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10%
beh

(manat)

1
"Lənkəran Mexaniki Təmir Zavodu"

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
Lənkəran şəhəri, Heydər

Əliyev prospekti, 323
İstehsal və Xidmət Müəssi sə -

lərinin İdarəetmə Mərkəzi
3954,1 29359,9 1 270000 x 360000 630000 63000 

2 Əmlak kompleksi Oğuz rayonu, Calut kəndi
İstehsal və Xidmət Müəssi sə -

lərinin İdarəetmə Mərkəzi
66,0 2644,6 x 4500 x 13500 18000 1800 

№
Müəssisə və obyektin

adı
Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı

Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satılmış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qazanbulaq qəsəbə

Mədəniyyət evi
Goranboy rayonu,

Qazanbulaq qəsəbəsi
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,

Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi
224,9 262,6 4 7500 x 1500 9000 900 

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,
Heydər Əliyev prospekti, 23

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

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi

57,6 x 6000 x 6000 600 

2
Qeyri-yaşayış

binası
Qazax şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 54
Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti, Mənzil İstismar

Sahəsi
1 mərtəbəli ayrı tikili 119,1 225,0 17250 1500 18750 1875 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi
Ümumi

faydalı sahəsi
(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10%
beh

(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Bakı şəhəri, Nizami rayonu,

T.Abbasov küçəsi, 4
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 1

saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi
5 mərtəbəli binanın

zirzəmisinin bir hissəsi
20,3 x 2500 x 2500 250 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi
Ümumi

faydalı sahəsi
(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış)

qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Qaraçuxur

qəsəbəsi, Neftçilər küçəsi, 1
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Depar ta menti,

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

zirzəmisinin bir hissəsi
93,4 x 12500 x 12500 1250 

№
Müəssisə və
obyektin adı

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

Əmək kollektivinə güzəştli şərtlər -
lə satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Şadlıq evi
Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Qobustan

qəsəbəsi, Salyan yolu küçəsi, 5A
İstehsal və Xidmət Müəssisə -

lərinin İdarəetmə Mərkəzi
351,9 740,2 x 26000 x 13000 39000 3900 
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29 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Lənkəran şəhərində

təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Lənkəran şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Lənkəran şəhəri üzrə: ünvan: Lənkəran şəhəri, Qala

Xiyabani küçəsi 30, əlaqə telefonu: (kod 02525) 5-15-13
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Goranboy şəhəri üzrə: ünvan: Goranboy şəhəri, İlham

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

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

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissi ya sı -
na aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

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

Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
İnformasiya Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində

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

prospekti, 70 (Balakən şəhəri İcra Hakimiyyətinin binası) əlaqə
telefonu: (kod 02429) 5-10-56

Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərrac -
la rın Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri
Döv lət Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və
icarəyə verilməsi şöbəsindən almaq olar.

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Cəlilabad şəhəri üzrə: ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Ağdaş şəhəri üzrə:
ünvan: Ağdaş şəhəri, Heydər Əliyev Xıyabanı küçəsi, 1,

əlaqə telefonu: (kod 02023) 5-22-99

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Astara şəhərində müvafiq yerli hərrac

komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Astara şəhəri üzrə:
ünvan: Azərbaycan küçəsi 15, əlaqə telefonu: (kod 02522),

5-11-28

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

№
Müəssisə və
obyektin adı

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

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satılmış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Darquba kənd klubu
Lənkəran rayonu,

Darquba kəndi
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,

Lənkəran Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi
127,4 162,5 3 1500 x 500 2000 200 

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

29 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Cəlilabad şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

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

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

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

№
Müəssisə və
obyektin adı

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satılmış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)
10% beh (manat)

1
Yardımçı
təsərrüfat

Goranboy rayonu,
Qarapirimli kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi

782,6 86000,0 x 40000 x 100000 140000 14000 

№
Müəssisə və
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı
Ümumi

faydalı sahəsi
(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satılmış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10%
beh

(manat)

1
"Çiçək" Sağlamlıq

Mərkəzi
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Buzovna

qəsəbəsi, Ordubadi küçəsi, 49B
İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,

keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 
461,6 3476,2 x 50000 x 200000 250000 25000 

2
"Qubek Otel"

İstirahət Zonası
Balakən şəhəri, Gözəlov küçəsi, 102

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Sosial İnkişaf
İdarəsi

9297,4 13400,0 x 9000000 x  100000 9100000 910000 

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi təşkilatın adı
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi

(kv.m)
Əmlakın ilkin (satış) qiyməti

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

qiyməti  (manat)
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)
10% beh
(manat)

1
140 yerlik uşaq bağçasının yarımçıq

tikilisi
Cəlilabad rayonu,
Privolnoye kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi

2463,6 25000 5000 30000 3000 

№
Müəssisə və
obyektin adı

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1
Bulaqotağı
kənd klubu

Ağdaş rayonu,
Bulaqotağı kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi, Ağdaş Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi

108,4 200,0 x 3700 x  300 4000 400 

2
Səfikürd

kənd klubu
Goranboy rayonu,

Səfikürd kəndi
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm

Nazirliyi, Gəncə Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi
69,4 215,3 2 5500 x  500 6000 600 

№
Müəssisə və obyektin

adı
Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı

Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1
"Tələbə" İcarə

Müəssisəsi
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu,

A.Gəraybəyli küçəsi, 53A

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə
Mərkəzi, keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin

Fəhlə Təchizatı Birliyi 
279,2 320,8 1 53125 18750 56000 109125 10913 

№
Müəssisə və obyektin

adı
Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı

Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%)
(manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satılmış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10%
beh

(manat)

1
"Azərbaycan"

kinoteatrı

Astara şəhəri,
Azərbaycan küçəsi,

89

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi, Lənkəran Regional

Mədəniyyət və Turizm İdarəsi
442,6 2500,0 x 25000 x 25000 50000 5000 



7ШЯНБЯ, 22 ДЕКАБР 2018-ci il, №50 (1103) Åëàíëàð
29 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində 

təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində

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

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

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissi ya -
sına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank
günü qalanadək təqdim olunmalıdır:

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

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

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

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

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

Bakı şəhəri üzrə:
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin İnformasiya

Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində
ünvan:( AZ1029, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 139A)
Sumqayıt şəhəri üzrə: 
ünvan: Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12, əlaqə tele-

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

Şəmkir şəhəri üzrə:
ünvan: Şəmkir şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 162 əlaqə telefonu:

(kod 02230) 5-33-71
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərrac -

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində

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

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

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissi ya -
sına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank
günü qalanadək təqdim olunmalıdır:

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

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

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

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

Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə:
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin İnformasiya

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

139A)

Qusar şəhəri üzrə: 
ünvan: Qusar şəhəri, M.Füzuli küçəsi 21, əlaqə telefonu:

(kod 02338) 5-24-87
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərrac -

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

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Bakı şəhəri, Səbail rayonu,

S.Vurğun küçəsi, 1

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal
Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil

Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

3 mərtəbəli binanın 1-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi

22,2 x 50000 x 50000 5000 

2
Qeyri-yaşayış

sahəsi

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu,
D.Əliyeva küçəsi, 243 saylı

binanın həyəti

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə
Mərkəzi 

1 mərtəbəli binanın bir
hissəsi

27,2 x 13500 x 13500 1350 

3
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu,

Nizami küçəsi, 111

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal
Təsərrüfatı Departamenti, 2 saylı Xüsusi Təyinatlı

Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi

98,4 x 35000 x 35000 3500 

4
Qeyri-yaşayış

sahəsi
Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu,

Əşrəf Əliyev küçəsi, 148

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal
Təsərrüfatı Departamenti, 2 saylı Xüsusi Təyinatlı

Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi

121,6 x 20000 x 20000 2000 

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

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

№
Müəssisə və obyektin

adı
Ünvanı

Tabe olduğu təşkilatın
adı

Ümumi faydalı sahəsi
(kv.m)

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satılmış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 7 saylı atelye
Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu,
A.Məhərrəmov küçəsi, 27A

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi 
359,4 x x 300000 x  300000 30000 

2
3 saylı avtomobillərə

qazdoldurma
stansiyası

Sumqayıt şəhəri, Bakı-Quba yolunun
36-cı kilometrliyi

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi 
29,7 9308,0 x 50000 x  90000 140000 14000 

3 12 saylı mağaza
Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Korgöz

qəsəbəsi, AZNS yaşayış massivi, "36K"

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi 
313,2 1205,8 1 12500 x  6000 18500 1850 

4 Şəmkir Balıq Zavodu

Şəmkir rayonu, Dəllər qəsəbəsi (torpaq
sahəsi 4593.0 kv.m, faydalı sahəsi

280.6 kv.m) Şəmkir rayonu, Sarıtəpə
kəndinin ərazisi-Vətəkə (torpaq sahəsi
9900.0 kv.m, faydalı sahəsi 60.8 kv.m)

Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi

341,4 4593,0 1 34000 12000 11250 45250 4525 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi
Ümumi faydalı sahəsi

(kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)

Əmlakın ilkin (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış sahəsi
Bakı şəhəri, Səbail
rayonu, Z.Əliyeva

küçəsi, 28

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal
Təsərrüfatı Departamenti, Səbail rayon Mənzil

Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın 1-
ci mərtəbəsinin bir

hissəsi
14,7 x 44000 x 44000 4400 

№
Müəssisə və obyektin

adı
Ünvanı

Tabe olduğu təşkilatın
adı

Ümumi faydalı sahəsi
(kv.m)

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%)
(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satılmış hissə

(15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 "Aydınlıq" şadlıq evi
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu,

Mərdəkan qəsəbəsi, Yesenin
küçəsi, 247

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi 
405,3 x 1 89500 x x 89500 8950 

2 10 saylı yeməkxana
Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu,

Lökbatan qəsəbəsi,
N.Nərimanov küçəsi, 15

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi 
621,6 668,3 1 80750 28500 10000 90750 9075 

3 Qusar Kərpic sexi Qusar rayonu, Hil kəndi
İstehsal və Xidmət

Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 

206,0 170160,0 x 5000 x 205000 210000 21000 

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac İsmayıllı şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

İsmayıllı şəhəri üzrə: ünvan: İsmayıllı şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti 46, əlaqə telefonu: (kod 02028) 5-64-64
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

29 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 11:00-da İsmayıllı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi təşkilatın adı
Özəlləşdirilən torpaq

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

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

qiyməti  (manat)
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin

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

1
İnzibati binanın
yarımçıq tikilisi

İsmayıllı rayonu,
Əhən kəndi

İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti, Əhən kənd inzibati
ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyi

3258,7 2700 9000 11700 1170 



8ШЯНБЯ, 22 ДЕКАБР 2018-ci il, №50 (1103) Åëàíëàð

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.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

