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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  İlham Əliyev  31 Dekabr - 
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə dünya azərbaycanlılarını təbrik edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “Rossiya-24” telekanalına müsahibə verib

Təbrikdə deyilir: 
Əziz həmvətənlər!
Hörmətli soydaşlar!
Milli birliyimizin rəmzi kimi hər il geniş qeyd

etdiyimiz 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəylik Günü münasibətilə sizi səmimi qəlbdən
salamlayır, hamınıza xoşbəxtlik və əmin-amanlıq
arzulayıram.

Ümummilli lider  Heydər Əliyev in azər bay can çı lıq
ide yalarını yaşadan müstəqil dövlətimiz mil li həm rəy li -
yin gücləndirilməsinə xüsusi əhə miy yət verir, dünya
azərbaycanlılarının mədəni-mə nəvi birliyinin daha da
möhkəmləndirilməsi ilə bağ lı ardıcıl tədbirlər həyata
keçirir. Biz xarici öl kə lərdə məskunlaşmış həm və tən ləri -
mizin doğma Azər baycanla əlaqələrinin dərinləşdirilməsi
və ümum milli məsələlərin həllində yaxından iş ti ra kı nın
təmin edilməsi istiqamətində irəli sürülən sə mə rəli
təşəbbüslərə hər zaman dəstək veririk.

2018-ci il xalqımızın tarixində şərəfli yer tutan Azər -
baycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinin ge niş şəkildə
keçirilməsi ilə yaddaşlarda qa la caq dır. Belə əlamətdar
yubileyin təntənə ilə qeyd edil mə si həmvətənlərimizin
qəlbində azadlıq və is tiq lal duyğularını, ölkəmizin zəngin
tarixi ilə haqlı if ti xar hissini daha da gücləndirir. Bu gün
əminliklə de mək olar ki, 100 il əvvəl mühacir həyatı ya -
şa ma ğa məcbur olmuş Cümhuriyyət qurucularının və on -

ların varislərinin Azərbaycanı müstəqil və qüd rət li dövlət
kimi görmək arzuları artıq xoş ger çək li yə çevrilmişdir.

Dünyada gedən mürəkkəb geosiyasi proseslərə, mü -
haribə və silahlı qarşıdurmalara, qaçqın və məc bu ri köç -
kün problemlərinə, qlobal iqtisadi çə tin lik lə rə bax ma ya -
raq, Azərbaycan Respublikası qarşıya qoy duğu böyük
məq sədlərə doğru inamla irəliləyir. Öl kəmizin sosial-iq ti -
sa di sahədə əldə etdiyi uğur la rın nüfuzlu beynəlxalq təş -
ki lat lar tərəfindən yük sək qiy mət lən di ril məsi bunu bir da -
ha əyani surətdə sü but edir. Dünya Bankının “Doing Bu -
si ness 2019” hesabatında Azər baycan ötən illə mü qa yi sə -
də 32 pillə irəliləyərək 190 ölkə arasında 25-ci yer də qə -
rar laşmış, 10 ən islahatçı dövlət siyahısına daxil edil miş -
dir. Ölkəmizin təşəbbüsü və yaxından iştirakı ilə iri miq -
yas lı transmilli layihələr uğurla icra olunmuşdur. 2018-ci
ildə Avrasiyanın enerji xə ri tə si nin zənginləşməsində mü -
hüm rol oynayan “Cənub Qaz Dəh lizi”nin və onun tərkib
hissəsi olan TANAP boru kəmərinin istifadəyə verilməsi,
həm çinin Ələt-Astara magistral avtomobil yolunun açılışı
ilə Azərbaycan ərazisində “Şimal-Cənub” beynəlxalq
nəq liyyat dəhlizi layihəsi üzrə bütün işlərin başa çat dı rıl -
ma sı dövlətimizin iqtisadi potensialının artması, regionun
tranzit və logistika mərkəzinə çevrilməsi, geoiqtisadi
möv qeyinin güclənməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət
da şıyır. Cari ildə həm də növbəti telekommunikasiya pey -
ki “Azerspace-2”nin orbitə buraxılması respub li ka mı zın

müasir rabitə və informasiya texnologiyaları sa hə sində
qazandığı nailiyyətlərin bariz tə za hü rü dür.

Ölkəmiz inkişaf etdikcə, daha qlobal xarakterli və -
zifələri həll etmək imkanları da artır. Qarşımızda Er -
mənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində işğal edil miş
torpaqlarımızın azad olunması kimi taleyüklü və zi fə
dayanır. Azərbaycan pozulmuş ərazi bütöv lü yü nün
bərpası yolunda ardıcıl və məqsədyönlü si ya sət həyata
keçirir. Soydaşlarımız da, öz növ bə sin də, yaşadıqları
ölkələrin yüksək dairələrinin və nü fuzlu beynəlxalq
təşkilatların diqqətinin Er mə nistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ  mü na qi şə si nin ədalətli həllinə yönəl dilməsində,
tarixi hə qi qət lərin geniş ictimaiyyətə çatdırılmasında
fəallıq nü ma yiş etdirməlidirlər. Azərbaycanın inkişafı və
dün ya birliyində mövqeyini möhkəmləndirməsi üçün hər
bir həmvətənimiz ümummilli məqsədlər ət ra fında sıx
birləşməli, diaspor təşkilatlarının fə aliy yəti daha çevik
əlaqələndirilməlidir. Əminəm ki, dünyanın hansı
guşəsində yaşamasından asılı ol ma yaraq, bütün soy -
daşlarımız və həm və tən lə ri miz bu prinsiplərə əsaslanaraq
qarşıdakı illərdə də üzərlərinə düşən vəzifələrin yerinə
yetirilməsində qüvvə və bacarıqlarını əsirgəməyəcəklər.

Sizi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü
münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hər birinizə səadət,
firavanlıq və işlərinizdə uğurlar diləyirəm!

Bayramınız mübarək olsun!

- Cənab Prezident salam.
- Salam.
- 2018-ci il dünya üçün asan keçmədi. Amma

bu, tarixi tərəfdaşlarla, qonşularla və dostlarla
mü na sibətlərin əhəmiyyətini dərk etmək və qiy -
mət lən dir mək üçün yaxşı məqamdır. Buna görə
də bi zə çox xoşdur və Sizə xüsusilə minnətdarıq
ki, sıx iş qrafikinə baxmayaraq, vaxt taparaq
bu gün bu ra da bizi qəbul edirsiniz.

- Sağ olun.
- Cənab Prezident, 2018-ci ilin Azərbaycan

üçün siyasi-iqtisadi yekunlarını necə qiy mət lən -
di rər diniz?

- Bütövlükdə il ölkəmiz üçün uğurlu olub.
Azər baycan uğurla inkişaf edib.Biz beynəlxalq
miq yasda əsas tərəfdaşlarımızla, ilk növbədə, qon -
şu ölkələrlə ənənəvi münasibətimizi möh kəm lən -
dir mi şik. Xəzər dənizinin hüquqi statusunun ni -
zam lanması haqqında Konvensiya im za la nıb. He -
sab edirəm ki, bu, Xəzəryanı ölkələri bir-birinə da -
ha da yaxınlaşdıran tarixi sənəddir.

İl bizim üçün ikitərəfli formatda fəal keçdi.Biz
xeyli ikitərəfli görüşlər keçirmişik, beynəlxalq
təşkilatlar daxilində fəal iştirak etmişik. Qoşul ma -
ma Hərəkatının üzvü olan ölkələrin xarici işlər
nazirləri səviyyəsində Bakıda beynəlxalq forum
ke çirilib. Gələn il Sammit keçiriləcək və Azər bay -
can gələn il bu iri beynəlxalq təşkilata rəhbərlik
edə cək.

Daxili-siyasi proseslər nöqteyi-nəzərindən ölkə
uğur la inkişaf edib.Azərbaycanın daxilində po ten -
si al risklər mövcud deyil.Xarici potensial risklərə
gə lin cə isə biz onlardan özümüzü qoruya bilirik.
Əlbəttə ki, həmişəki kimi iqtisadi islahatlara böyük
əhəmiyyət vermişik. Fikrimcə, 2018-ci il bu cə hət -
dən çox mühüm il olub. Demək kifayətdir ki, Dün -
ya Bankının “Doing Business” hesablamalarına
görə, bu il ərzində Azərbaycan 32 pillə irəliləyərək
dünyada 25-ci yeri tutub. Yəni, bu, o deməkdir ki,
biznesin asanlaşdırılması, şəffaflıq, sahibkarlığa
dəs tək istiqamətində aparılan islahatlar yaxşı nə ti -
cələr verir. Bu, əlbəttə ki, investisiya reytinqimizi
yüksəldir. Bu il biz 10 milyard dollar investisiya
cəlb etmişik. Bu, sərmayədarlarda əminlik yaradır,
bizim islahatlar siyasətini davam etdirməkdə qə tiy -
yətimizi də nümayiş etdirir.İnflyasiya 2 faizdən bir

qə dər çox olub.Əhalinin gəlirləri 9 faizdən çox
artıb. Biz valyuta ehtiyatlarımızı artırmışıq, ümumi
daxili məhsulun 20 faizi qədər olan xarici borcu
məqbul səviyyədə saxlamışıq.Yaxın illər üçün xa -
ri ci borcun ümumi daxili məhsulun 10 faizə qədəri
sə viyyəsində saxlanılması üçün strategiya hazır la -
nıb. Fikrimcə, bu, tamamilə realdır.Bununla əla qə -
dar onu da deməliyəm ki, bizim valyuta eh ti yat la -
rı mız xarici borcumuzdan demək olar ki, 5 dəfə ar -
tıqdır. Yəni, əgər istəsək, bütün borclarımızı azı bir
il ərzində ödəyə bilərik. Yəni, makroiqtisadi və ziy -
yət sabitdir.Biz xeyli sosial məsələləri həll etmişik.
Bu il 6 minə qədər məcburi köçkün ailəsi yeni ev -
lər və mənzillərlə təmin olunub. Təxminən 30 mi -
nə yaxın insan, yəni, bizim cəmiyyətimizin daha
çox ehtiyacı olan hissəsinin nümayəndələri üçün
bu il ərzində kiçik şəhər tikilib. Mən bu siyahını
da vam etdirə də bilərəm, amma düşünürəm ki, de -
dik lərim bizim inkişafın əsas istiqamətlərini sə ciy -
yələndirir.

- Güman edirəm ki, MDB məkanında iq ti sa -
diy ya tı inkişaf etməkdə olan ölkələr qarşısında
olduğu kimi, Azərbaycanın, həmçinin Rusiyanın
qar şı sın da iqtisadi tempi 1-3 faiz artırmaq
vəzifəsi durur. Bu, 2018-ci il ərzində ümumi
daxili məhsulun artım göstəriciləri üçün
gözlənilən haldır. Bu gün sıçrayış üçün hansı
potensialı görürsünüz? Yəni, əgər dünya, orta
dünya iqtisadi artım templəri 3 və daha artıq
təşkil edirsə, onda aydındır ki, bizim ölkələrimiz
qlobal iqtisadiyyatda geri qalmamaq üçün bu
göstəriciyə yaxınlaşmalıdırlar.

- Bəli, siz tamamilə haqlısınız. Biz bu is ti qa -
mətdə göstəricilərimizi qiymətləndirərək gələcək
addımlarımızı planlaşdıranda həmişə qeyri-neft
sektorunu neft sektorundan ayırırıq.Çünki neft
sektoru həm qiymət dəyişikliklərinə, həm də neft
hasilatının müəyyən artımına, yaxud azalmasına
məruz qalır.Azərbaycan OPEK+ proqramının fəal
iştirakçısıdır və biz bu yaxınlarda bütün ölkələrlə
həmrəylik nümayiş etdirmək üçün hasilatın azal -
dıl ması üzrə üzərimizə əlavə öhdəliklər götür mü -
şük. Buna görə də həmin amillərə əsaslanaraq biz
həmişə qeyri-neft iqtisadiyyatına və qeyri-neft
sənayesinə daha çox diqqət yetiririk.Fikrimcə,
bizim bu istiqamətdə də nəticələrimiz xeyli yaxşı

olacaq. On bir ayın yekunlarına görə biz qeyri-neft
sə nayesinin artımını 9 faizdən çox həcmdə
görürük. Bu, ilk növbədə, bizim qeyri-neft sektoru,
kiçik və orta sahibkarlıq, fermerlər üçün sərfəli şə -
ra it yaradılması üzrə sənayeləşdirmə proq ra mı mı -
zın nəticələridir.Bizim fermerlər torpaq ver gi sin -
dən başqa bütün vergilərdən azaddırlar.Dövlət gü -
zəşt li şərtlərlə gübrə, yanacaq və istehsalata böyük
sub si diyalar ayırır ki, biz kənd təsərrüfatı məh sul -
la rının ixracı baxımından mühüm ölkəyə çev ri lək.
Buna görə də bizim iqtisadiyyatımızın gələcək
inkişafı neft-qaz sektoru ilə dəstəklənəcək, lakin
da yanıqlı inkişaf sənaye, kənd təsərrüfatı, yüksək
tex nologiyalarla bağlı olacaq.

Mən bu ilin əlamətdar hadisələrindən biri kimi
or bitə üçüncü peykin buraxılmasını qeyd edərdim.
Azərbaycan artıq beynəlxalq kosmik klubun fəal
üzvüdür.Bizim artıq üç peykimiz var. Bu da bizim
niyyətlərimizdən və uğurlarımızdan xəbər verir.

- Burada birinci plana Rusiya ilə xüsusi mü -
na si bət lər çıxır. Qeyri-neft sektorunda əmək daş -
lı ğı mız prioritet olduğuna görə bu, uzunmüddətli
perspektivdir. Siz bu il Rusiya lideri ilə altı dəfə
görüşmüsünüz. Bu, onu göstərir ki, hər iki tərəf
bu qar şılıqlı fəaliyyətin, bu əlaqələrin
əhəmiyyətini ba şa düşür.Yaşıl dəhlizlərin
yaradılması, o cüm lə dən, ilk növbədə, kiçik və
orta biznes baxımından qar şı lıqlı ticarət üçün
məhdudiyyətlərin götü rül mə si şərtləri müzakirə
olunur.Əsas qərarları və zaman ori yentirlərini
Siz indi nədə görürsünüz?Bu qə rar lar nə vaxt
qəbul olunmalıdır?

- Bəli, siz haqlısınız. Bu il Rusiya-Azərbaycan
mü nasibətləri çox sürətlə inkişaf edib. Bizim mü -
nasibətlərimiz prinsipcə çox dinamik inkişafla, sa -
bit liklə, davamlı olması ilə səciyyələnir.Biz meh ri -
ban qonşu və etibarlı dostuq.Bu, dəfələrlə sübut
olunub və budur, bu yüksək etimad səviyyəsi, ilk

növbədə, həm də siyasi qarşılıqlı fəaliyyət bir çox
layihələrin həyata keçirilməsinə kömək edir. Siz
doğru qeyd etdiniz, mən Prezident Vladimir Vla di -
mi roviç Putinlə altı dəfə, o cümlədən mənim Ru si -
ya ya rəsmi səfərim çərçivəsində və onun Azər bay -
ca na səfəri çərçivəsində, eləcə də beynəlxalq təd -
bir lərdə görüşmüşəm. Bu görüşlərdən hər biri nə ti -
cə verib. Biz əmtəə dövriyyəsinin artırılması mə sə -
lə sinə çox ciddi yanaşmışıq. Qarşılıqlı fəaliyyətin
müx təlif istiqamətlərinin inkişafı üzrə yol xəritələri
iş lənib hazırlanıb.Mən şadam ki, bu gün həm Azər -
bay can, həm də Rusiya sərmayədarları öl kə lə ri mi -
zin iqtisadiyyatına investisiya qoyurlar.Birgə is teh -
sa latlar yaradılması, əmtəə dövriyyəsinin ar tı rıl ma -
sı üçün çox güzəştli şərait yaradılır.Rusiya bankları
böyük həcmdə, yüz milyon dollarla Azərbaycanın
mü hüm sənaye layihələrini maliyyələşdirir.Bu,
bizim münasibətlərin, həm də Azərbaycanın məhz
elə ölkə olmasının göstəricisidir ki, burada banklar
pul itirməkdən qorxmur.Biz həmişə öz öh də lik lə ri -
mi zə görə cavab veririk.

Biz 2019-cu il üçün planları müəy yən ləş dir mi -
şik. Lap bu yaxınlarda Moskvada Rusiya-Azər bay -
can Hökumətlərarası Komissiyasının növbəti iclası
ke çi rilib. Bu il həm də Rusiya və Azərbaycan pre -
zi dentlərinin iştirakı ilə Bakıda Rusiya-Azər bay -
can Regionlararası Forumu keçirilib. Yəni, bu da
bi zim əməkdaşlığımızın, Rusiyanın regionları ilə
fəal qarşılıqlı fəaliyyətin və onlarla ticari-iqtisadi
mü na sibətlərin qurulmasının mühüm isti qa mə ti dir.
Düşünürəm ki, ikitərəfli ticarətə bizim birgə
nəqliyyat təşəbbüslərimiz ciddi təkan verəcək.
Şimal-Cənub layihəsi artıq reallaşır. Təkcə bu il biz
Azərbaycan vasitəsilə Rusiyadan və Rusiyaya
tran zitin on dəfə artdığını görürük, o cümlədən
bizim yükgöndərənlər bu nəqliyyat arteriyasından
fəal istifadə edirlər. Yəni, biz öz münasibətlərimizə
kompleks yanaşırıq.Təməl bizim tarixi dost lu ğu -
muz dur. Biz bu təməl üzərində siyasi mü na si bət lə -
rin çox ciddi bazasını qurmuşuq və ticari-iqtisadi,
nəq liyyat, energetika sahələrində, əlbəttə ki, hu -
manitar sahədə əməkdaşlıq münasibətlərinin in ki -
şa fı üzrə dəqiq anlaşmamız var. Deməliyəm ki, ru -
si yalılar Azərbaycana gələn turistlərin sayına görə
bi rinci yeri tutur.

(Ardı 2-ci səhifədə)

31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni iliniz mübarək!
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(Əvvəli 1-ci səhifədə)

- Onları da anlamaq olar.
- Bəli, bu il 800 mindən çox rusiyalı ölkəmizə

gəlib və özlərini evdəki kimi çox rahat hiss edirlər.
Belə ki, bizim münasibətlərimiz çox zəngindir və
düşünürəm ki, qonşuların öz münasibətlərini necə
qurması üçün yaxşı nümunədir.

- Cənab Prezident, Siz xatırlatdınız ki, gələn il
Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına rəhbərlik
edəcək. Amma axı bu imkandan Avrasiya İqtisadi
İttifaqı ilə münasibətləri inkişaf etdirmək üçün də
istifadə etmək olar.Bu da elə ərazidir ki, onsuz
keçinmək olmur və burada münasibətləri, əlaqələri
təkcə ikitərəfli əsasda deyil, həm də Avrasiya cə -
miy yəti çərçivəsində möhkəmləndirmək imkanları
var.

- Bəli, sözsüz, biz bu istiqamətdə işləyirik. De -
mə liyəm ki, bizim Avrasiya İttifaqının üzvü olan
öl kələrin mütləq əksəriyyəti ilə çox sıx dostluq, o
cüm lədən ticari-iqtisadi sahədə münasibətlərimiz
var. Bizim həmin ölkələrlə azad ticarət haqqında
mü qaviləmiz mövcuddur.Əlbəttə, bizim əsas ti ca -
ri-iqtisadi tərəfdaşımız Rusiya Fe de ra si yasıdır.
Biz də azad ticarət formatı da mövcuddur. Buna
görə də biz əlbəttə ki, əməkdaşlıq potensialını güc -
lən dirəcəyik. İndiki mərhələdə bu əməkdaşlıq daha
çox ikitərəfli xarakter daşıyır, bəzən də üçtərəfli,
amma daha geniş deyil. Gələn il hadisələrin necə
da vam edəcəyini və konkret nəticələri zaman gös -
tə rəcək. Amma əlbəttə ki, Qoşulmama Hərəkatının
sədr ölkəsi kimi biz beynəlxalq arenada öz ro lu mu -
zu artıracağıq.Əlbəttə, çalışacağıq ki, Azər bay ca -
nın tərəfdaşları olan ölkələr bizə necə dəstək gös tə -
rir lərsə, onlar da bizim tərəfimizdən eyni dəstəyi
al sınlar.

- Sizin enerji layihələrinizi və dünya bazarında
enerji ambisiyalarınızı xatırlatmaya bilmərəm. Bu
gün biz bir çoxları üçün nadir sayılan Rusiya-
Türkiyə-Azərbaycan birliyini və Rusiya ilə
Azərbaycanın Türkiyə vasitəsilə Avropa İttifaqına
qaz axınını necə yönəltmələrini müşahidə edirik.
Bizi bu məqamda tez-tez toqquşdurmağa, rəqiblər
kimi göstərməyə çalışırlar. Tamamilə aydındır ki,
bu gün biz birlikdə öz dövlətlərimizin rifahı na mi -
nə Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyini ya ra dı -
rıq. Sizin üçün bu layihələr nə deməkdir? Cənub
Qaz Dəhlizinin açılması Sizin üçün nə demək idi?

- Hesab edirəm ki, sizin səciyyələndirdiyiniz
bu günkü vəziyyət məhz bu cür olmalı idi. Biz uzun
müd dət buna doğru getmişik.Bəlkə də müxtəlif
isti qamətlərdən, müxtəlif sürətlərlə, amma nə ti cə -
də məhz sizin dediyinizə gəlib çatmışıq.Bu gün
dün yanın enerji xəritəsində bir növ Rusiya-Tür ki -
yə-Azərbaycan əməkdaşlıq formatı yaranıb.Bu
əmək daşlığın həm ikitərəfli, həm də üçtərəfli plan -
da böyük perspektivləri var.

Biz enerji layihələrimizi hələ 2000-ci ilin əv -
vəl lə rində neft-qaz kəmərlərinin tikintisi ilə həyata
ke çirməyə başlamışıq.Çünki dünya bazarlarına
çıx maq üçün biz mütləq infrastruktur qurmalı idik.
Bizim açıq okeana çıxmaq imkanımız yoxdur. Ru -
si ya nisbətən yaxın vaxtlarda bu istiqamətdə
addımlar atıb. Hərçənd biz xatırlayırıq ki, xeyli
illər əvvəl “mavi axın” layihəsi gerçək ləş di ril miş -
di. Bu barədə indi bir az unudublar. Amma axı bu
da Rusiyadan Türkiyəyə Qara dənizin dibi ilə qaz
kəmərinin inşası layihəsi idi. Yəni, prinsipcə, bu il

“Türk axını”nın dəniz fazasının açılmasında yeni
heç nə yoxdur. Sadəcə, Rusiya ilə Türkiyənin
yüksək səviyyədə qarşılıqlı siyasi fəaliyyəti bu
layihənin reallaşmasına, yaxud da gerçəkləşməsini
sürətləndirməyə imkan verib.Buna görə də biz
Rusiya və Türkiyənin dostları kimi bu layihəni
alqışladıq və həmin layihənin açılış mərasimində
yüksək hökumət səviyyəsində iştirak etdik.

“Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinə gəlincə, bu
ilin mayında həmin layihə rəsmən işə düşüb.Bu,
özündə dörd mühüm müstəqil layihəni
birləşdirən layihədir.Bu, iri “Şahdəniz” qaz-
kondensat ya tağının işlənilməsi və inteqrasiya
olunmuş üç qaz kəmərinin tikintisidir.Bu gün bu
layihənin dörd seqmentindən üçü artıq reallaşıb
və mayda Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi
açılışından sonra iyunda TANAP layihəsinin
açılışı oldu.Beləliklə, biz Türkiyə, daha sonra isə
Avropa bazarlarına daha böyük həcmdə qaz nəql
edəcəyik.Bu da bizim siyasətimizin davamıdır,
çünki hələ 2007-ci ildə biz Bakıdan Türkiyənin
Ərzurum şəhərinə qədər qaz kəməri açmışıq və
Türkiyə bazarına qaz ixracatçısıyıq.Cənub Qaz
Dəhlizi bizə Türkiyə bazarına qazın ixracını iki
dəfə artırmağa, eləcə də Türkiyənin ətrafındakı
ölkələrin bazarlarına, sonra isə Qərbi Avropaya
çıxmağa imkan verəcək.Bu, bizə böyük qaz
potensialımızı reallaşdırmaq imkanı verəcək,
xəzinəmizə milyardlarla dollar gətirəcək. Bu,
artıq on minlərlə iş yeri yaradıb və əlbəttə ki,
Avrasiyanın tamamilə yeni enerji xəritəsini
yaradır. Azərbaycanın, Rusiyanın və Türkiyənin
bu istiqamətdə səylərini birləşdirməsi bizə nəinki
planlarımızı tamamilə reallaşdırmağa, maraq -
larımızı təmin etməyə imkan verəcək, həm də
enerji ehtiyatlarımızın və nəqliyyatın inkişafı
baxımından çox gözlənilən siyasət deməkdir.

- Mən dərhal rəqiblər tərəfindən gözlənilən
siyasət haqqında bir neçə kəlmə deyə bilərəm.
Ölkə nə qədər güclü olarsa, nə qədər böyük uğurlar
qazanarsa, ona bir o qədər çox təzyiq göstərilir və
burada enerji nüfuzu uğrunda mübarizə göz
qabağındadır.Siz Qərb ölkələri, ilk növbədə, Bir -
ləşmiş Ştatlar tərəfindən Rusiyaya məhz Avropada
öz enerji planlarımıza görə məruz qaldığımız
təzyiqə baxa bilərsiniz.Siz qoşulmağa hazırsınız,
yoxsa, bunun kənar fəsadları var?

- Məsələ ondadır ki, bizim enerji layihə ləri -
mizin inkişafı baxımından heç vaxt belə təzyiq hiss
etməmişik. Mən hətta deyərdim, əksinə, Azər bay -
can qazı Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyini
müəyyən dərəcədə təmin edəcəyinə görə biz
Avropa İttifaqı tərəfindən dəstək hiss etmişik. Hər
il Bakıda “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin reallaş -
dırılması üzrə Məşvərət Şurası keçirilir. Bu
layihədə Avropa İttifaqının üzvü olan bir neçə ölkə
iştirak etdiyinə görə Avropa İttifaqı bu Məşvərət
Şurası çərçivəsində hər zaman yüksək səviyyədə
təmsil olunur. Biz öz enerji layihələrimizi reallaş -
dırırıq, çünki onlar bizə lazımdır.Çünki biz çox
zəngin neft-qaz ehtiyatlarına malik ölkəyik.Biz on -
ları satmalı, pul qazanmalıyıq.Buna görə də biz
investor şirkətlər cəlb etmişik.Buna görə biz bank -
ları cəlb etmişik. Neft-qaz kəmərləri tikirik.Təkcə
Cənub Qaz Dəhlizi təxminən 40 milyard dollara
başa gəlir.Bu investisiyaların böyük hissəsi borc
kapitallarıdır. Buna görə əlbəttə ki, beynəlxalq
maliyyə təsisatları ilə fəal əməkdaşlıq həmin layi -

hə nin mühüm amili idi.
Buna görə də həmin kontekstdə enerji layihə lə -

rinin icrası baxımından biz heç bir maneə hiss
etmirik. Digər tərəfdən, tamamilə haqlısınız ki,
Azər bay canın əhəmiyyəti və rolu təkcə enerji
baza rında deyil, həm də bütövlükdə geosiyasi
planda artır. Ölkə daha da inkişaf edir və regionda
özünü təsdiqləmək üçün daha çox planları var.
Bizim inkişafa, apardığımız müstəqil siyasətə mü -
tənasib olaraq bizə təzyiq də artır.Ancaq bu, enerji
amilləri ilə əlaqədar deyil.Bu, bəzən bizi xalqımıza
və ölkəmizə tamamilə yad olan hansısa avan türa -
lara cəlb etmək cəhdləri ilə bağlıdır. Mən söhbətin
əvvəlində dedim ki, bizim ölkədə - Azərbaycanda
heç bir potensial risk, fiziki, ideoloji, sosial, siyasi
təhdid yoxdur. Bizim vətəndaşların rahatlığını
yalnız kənardan poza bilərlər.Ona görə də biz öz
suverenliyimizlə bağlı məsələlərə, təhlükə siz liyi -
miz, vətəndaşlarımızın təhlükəsizliyi məsələlərinə
çox həssaslıqla yanaşırıq. Ona görə də Azər bay -
canı hansısa beynəlxalq avantüralara cəlb etmək
cəhdləri həmişə fiaskoya uğrayıb.Yəqin ki, bu, ki -
minsə xoşuna gəlmir və arabir biz bunun nəti cə -
lərini görürük. Bir qayda olaraq bunlar bizim ümu -
miyyətlə iştirak etmədiyimiz beynəlxalq təşki lat -
ların qəbul etdiyi hansısa qətnamələrdə ifadə
olunur.

- İnsan hüquqlarının pozulmasında ittihamlar...
- Tamamilə doğrudur.
- Sevimli mövzudur.
- Bəli, elədir ki, var. Həm də qəribədir ki, bizim

əleyhimizə olan qətnamələri üzvü olmadığımız və
üzv olmağa hazırlaşmadığımız strukturlar qəbul
edirlər. Bax, bu, necə deyərlər, daha çox təbəssüm
doğurur.Həmçinin əlbəttə, mətbuata yalançı təbli -
ğat tullantıları atılır. Bu, qarayaxma, şantaj və təz -
yiq göstərmək cəhdlərinin sevimli üsuludur.Amma
bizdə buna qarşı immunitet yaranıb.Azərbaycan
vətəndaşları çox yaxşı başa düşürlər ki, bu infor -
masiya tullantıları cəhdlərinin arxasında nə
durur.Azərbaycanın inamlı, davamlı, təhlükəsiz və
sa bit inkişafı bizə ziyan vurmaq istəyənlərə ən
yaxşı cavabdır.

- Mədəniyyət və təhsil məkanı, o cümlədən
ölkələrimiz arasında nə qədər geniş və dərin olarsa,
vətəndaşlarımız nə qədər savadlı olarsa, onlar
nəyin həqiqət və nəyin uydurma olduğunu bir o
qədər tez və asanlıqla başa düşəcəklər. Burada mən
bizim tarixi əlaqələrimizə, münasibətlərimizə
toxunmaya bilmərəm. Azərbaycan o ölkədir ki, So -
vet İttifaqının dağılmasından sonra artıq 27 ildir ki,
rus dili özünü burada doğma hiss edir.Azərbaycana
bu cür turist axını yəqin bununla izah olun ma lıdır.
Bu gün neçə məktəbdə rus dili tədris olunur? Bu
gün Rusiyaya təhsil almağa gedirlər.Bizim üçün bu
da çox vacibdir.Belə ki, bu, gələcək üçün, gələcək
nəsillər üçün əlaqədir.

- Bu gün Azərbaycanda rus dilində təhsil verən
340-dan çox məktəb var. Üç mindən çox məktəbdə
isə rus dili tədris olunur. Müqayisə üçün deyə
bilərəm ki, ölkədə cəmi 4,5 minə yaxın məktəb var.
Yəni, bizim məktəblərimizin mütləq əksəriyyə tin -
də rus dili tədris olunur. 340-dan çox məktəbdə isə
tədris rus dilində aparılır və bu məktəblərin sayı
artır. Hazırda bizim rus dilini qorumaq üzrə siya -
sətimiz yaxşı nəticələr verir. Mən tez-tez, xüsusən
yeni dərs ili ərəfəsində məktəblərdə oluram.
Görürəm ki, rus dilində yeni şöbələr yaradılır və

buna ehtiyac var. Əlbəttə, ölkənin hər bir vətən da -
şı, ilk növbədə, öz dövlət dilini bilməlidir.Bu
cəhətdən bizim Azərbaycanda problem yoxdur.
Dövlət dili Azərbaycan dilidir və bütün kargüzarlıq
işləri Azərbaycan dilində aparılır.Belə də olma -
lıdır.Amma rus dilini bilmək həm tələbatdır, həm
də bizim tarixi əlaqələrimizə hörmət əlamətidir. Bu
gün mən görürəm ki, buna cəmiyyətdə necə tələbat
var. Çünki siz tamamilə haqlısınız, buraya gələn
milyona yaxın rusiyalı, fikrimcə, ilk növbədə, ona
görə buraya gəlir ki, özlərini rahat mühitdə hiss
edirlər. Bu da çox vacibdir.Buna görə də bizim rus
dilini qorumaq, onun inkişafı üçün daha yaxşı
şərait yaratmaq siyasətimiz tamamilə düzgündür
və bunun müsbət nəticələrini görürük.Rus dilinə
hörmət etməklə biz öz dilimizə qətiyyən xələl gə -
tir mirik. Bu, sadəcə, mümkün deyil.Hesab edirəm
ki, Azərbaycanın bugünkü inkişafı dünyaya, ilk
növbədə, öz qonşularına açıq olmaqla milli maraq -
larını, identikliyini qorumağın nümunəsidir. Biz
son illərdə Rusiyanın iki aparıcı ali məktəbinin -
Lomonosov adına MDU-nun və Seçenov adına
Tibb Universitetinin filiallarını da yaratmışıq. Hə -
min filiallarda da tədrisi Rusiyadan olan müəl lim -
lər rus dilində aparırlar. Buna görə də mədəni-
humanitar sahə, təhsil sahəsi elə bir sahədir ki,
ölkələrimiz və xalqlarımız arasında əlaqələrin
dəstəklənməsinə kömək edəcək. Siz qeyd etdiniz
ki, Sovet İttifaqının dağılmasından 27 il ötüb və
yeni nəsil yetişib. Biz istəyirik ki, Azərbaycan
vətən daşları rus dilini də, ingilis dilini də və
əlbəttə, ilk növbədə, öz ana dilini bilsin lər.
Mümkün qədər çox dil bilsinlər və tərcüməçisiz
rahat söhbət edə bilsinlər.

- Rus dili beynəlxalq ünsiyyət dilidir. Biz bu ra -
da rus dili haqqında məhz bu kontekstdə danışırıq.
Amma bir daha qeyd edim ki, əgər gələcək nəsillər
əcdadları tərəfindən yaradılan tərəfdaşlığı bilsələr
və qiymətləndirsələr, onda bu gün Sizinlə apar dığı -
mız müzakirələrin, gördüyümüz işlərin hədər
olmadığı sübut ediləcək. Cənab Prezident, Siz
2019-cu ildən nə gözləyirsiniz? Hansı hadisələrin
Azər baycanın həyatında, bizim ölkələrin həyatında
mü hüm rol oynayacağını güman edirsiniz?Nəyi
həll etmək istərdiniz?

- Mən əminəm ki, 2019-cu ildə ölkəmiz daha
da inkişaf edəcək. Həyata keçirdiyimiz islahatların
artıq xeyli hissəsi özünü 2019-cu ildə göstə rəcək.
Biz Azərbaycan iqtisadiyyatının transformasiyası
prosesini bitiririk.Buna görə də düşünürəm ki, iq ti -
sadi inkişaf cəhətdən bütün planlar reallaşdırılacaq.
Dövlət büdcəsi də artıq qəbul olunub. O, həmişəki
kimi sosialyönümlüdür. Buna görə də bütün sosial
proqramlar həyata keçiriləcək. Biz gələn il məcburi
köçkünlər və qaçqınlar üçün 4 mindən çox mənzil,
Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə
zamanı həlak olanların ailələri üçün 800-dən çox
mənzil istifadəyə verməyi də nəzərdə tutmuşuq.
Yəni, bizim iqtisadiyyatımızın sosial yönümü çox
əhəmiyyətli olacaq.

Düşünürəm ki, 2019-cu ildə Azərbaycanı
beynəlxalq nəqliyyat mərkəzinə çevirmək üçün də
mühüm addımlar atılacaq.Bu gün Şimal-Cənub və
Şərq-Qərb layihələri Azərbaycandan keçir.Biz
yeganə ölkəyik ki, bu layihələrin hər ikisində işti -
rak edirik. Bu layihələrə qoşulan ölkələrin sayı isə
ildən-ilə artır. Biz Azərbaycanda ən müasir nəq -
liyyat infrastrukturu - dəmir yolu, dəniz daşımaları,

aviadaşımalar, 6 beynəlxalq aeroport, avtomobil
yolları yaratmışıq.Deyə bilərəm ki, Davos İqtisadi
Forumunun qiymətləndirməsinə görə, avtomobil
yollarının keyfiyyəti üzrə Azərbaycan dünyada 34-
cü yeri tutur.Bu kifayət qədər yüksək göstərici
bizim həmin layihələrə necə diqqət göstər -
diyimizdən xəbər verir. Əlbəttə, biz Qoşulmama
Hərəkatının sədri kimi beynəlxalq arenada fəal iş
aparacağıq və üzv ölkələrə dəstək verəcəyik. Ümid
edirik ki, 2019-cu ildə Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması
işində də müsbət irəliləyişlər olacaq.Düşünürəm
ki, bu ilin baharında Ermənistanda baş verən
hadisələr Ermənistan tərəfindən status-kvonun
saxlanılması siyasətinin perspektivsizliyinin əyani
göstəricisidir.Biz bu illər ərzində çox böyük inkişaf
yolu keçmişik və Azərbaycanla Ermənistan ara -
sında iqtisadi potensialın və bütün digər kom-po -
nentlərin balansı artıq çoxdan pozulub.Düşünürəm
ki, bizim iqtisadiyyatımızı, enerji, nəqliyyat la yihə -
lərinin potensialını gücləndirmək üzrə siyasətimiz
müəyyən dərəcədə Ermənistanda baş verənlərə
səbəb olub. Erməni cəmiyyətini narahat edən
bütün digər məsələlərlə yanaşı, bu ilin baharında
baş vermiş hadisələrin amillərindən biri Ermənis -
tanın düşdüyü və ya özünü yuvarlatdığı ağır sosial-
iqtisadi vəziyyət olub. Bu isə mən qəti əminəm ki,
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ müna -
qişəsinin nizamlanmamasının nəticəsində baş
verib.Buna görə də düşünürəm ki, həm Ermənistan
cəmiyyətində, həm də hakim strukturlarda daha
yaxşı başa düşəcəklər ki, münaqişə yalnız ədalətli
nizamlandıqdan, işğal olunmuş ərazilər azad olun -
duqdan sonra Ermənistan iqtisadiyyatı xeyli arta
bilər. Əks təqdirdə, düşünürəm ki, Ermənistanda
ciddi sosial-iqtisadi dəyişikliklərin nəticələrini
gözləmək çətin olacaq.

Yəni, biz öz siyasətimizin nəticələrini görürük.
Biz münaqişəni həmişə danışıqlar yolu ilə nizam -
lamaq istəmişik və istəyirik.Lakin təbii ki, da nı şıq -
lar yolu ilə nizamlamaq üçün çox ciddi vasi  tələr
lazımdır. Bizim apardığımız və apara cağımız
siyasət sülhün regiona hansı üstünlüklər verəcəyini
və sülh olmayacağı təqdirdə Ermənistanda hansı
çətinliklər yaranacağını göstərməyə yönəlib.Mən
qə ti əminəm ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyinin
ölkəni dəyişmək üzrə bütün planlarını həyata ke -
çir məsi üçün yeganə yol Azərbaycanla müna qi -
şənin nizamlanması yoludur.Bunun üçün isə onlar
özlərinə məxsus olmayan ərazilərdən çıxmalı və
yüz minlərlə azərbaycanlının öz yurdlarına qayıt -
ma sına imkan verməlidirlər.Buna görə də ümid var
ki, bu baxımdan daha çox anlaşma olacaq.Amma
də qiq deyə bilmərəm.Necə deyərlər, vaxt göstərər.
Amma biz də haqqında dediyim siyasəti ardıcıl
ola raq yürüdəcəyik, xüsusən görəndə ki, o, nəticə
verir.

- Strateji hövsələ, dözüm, səbir və öz inkişafına
diqqət Azərbaycanın 2019-cu ildəki seçimidir.

- Tamamilə doğrudur. Siz bizim plan laş dır dıq -
larımızı və etdiklərimizi çox dəqiq ifadə etdiniz.

- Mən Sizə uğurlar arzulayıram. Bu müsahibə
üçün çox sağ olun. Sizə rifah arzulayıram.

- Sağ olun. Sizi görməyimə həmişə şadam. Yeni
il ərəfəsində fürsətdən istifadə edərək, yeni ildə ru -
si yalılara ən xoş arzularımı çatdırıram, sülh, uğur
və xoşbəxtlik diləyirəm.

- Sağ olun!
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“Özəlləşdirilməportalı”na baxış sayı 2 milyonu ötüb

Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu işlərinin nəticələri Masallı rayonunda istifadəyə verildi

Özəlləşdirilmə prosesinin daha da sürətlən diril -
mə si, prosesə investorların daha rahat qatılması
üçün Özəlləşdirilmə portalı əlverişli platformadır.
Bu nunla Azərbaycanda özəlləşəcək bütün dövlət
əmlakları vahid məkanda cəmləşib və həmin
obyektləri bir virtual məkandan əldə etmək müm -
kün dür. Sayt özəlləşdirmə prosesində çevikliyin,
şəf faf lığın, optimallığın təmin edilməsində, iri mü -
əssisələrin özəlləşdirilməsində, büdcə daxil ol ma la -
rı nın artırılmasında bir növ dəstək mexanizmidir.
Por talın fəaliyyəti əmlak sahibi olmaq üçün lazım
olan prosedurları olduqca sadələşdirib. Yeni ya naş -
maların tətbiq edildiyi portala daxil olmaqla bütün
pro sesləri elektron üsullarla həyata keçirmək
müm kündür. Belə ki, investor sayt vasitəsilə elek -
tron qaydada seçdiyi əmlaka sifariş verə bilər. Qey -
diy yatdan keçmiş hər bir sifarişçi hərrac günü
onlayn qaydada aktiv hərraca qatılmaq imkanı qa -
za nır. Başqa sözlə sayt vasitəsilə investor heç bir
yerə getmədən internet vasitəsilə onlayn rejimdə
hər racda iştirak edə bilir.Portal sayəsində keçirilən
hər racları canlı izləmək də mümkündür. Bu im -
kanlar nəticəsində sayta baxış sayı 2 milyonu ötüb. 

Qeyd edilməlidir ki, özəlləşməyə çıxarılan əm -
lak lar həm Bakı və onun ətraf rayonlarında, həm də
digər bölgələrimizdə yerləşir. Həmin dövlət əm lak -
la rının elanları bir ay öncədən portalda yerləşdirilir.
Bu əmlaklara sifariş vermədən öncə onlar haq qın -
da geniş məlumat əldə etmək olur. Belə ki, in ves -

torlar sifariş verəcəyi əmlakın hərraca çıxarılan il -
kin start qiyməti, ümumi faydalı sahəsi, ödəyəcəyi
10% behin məbləği, yerləşdiyi ünvan və digər mə -
lu matlarla tanış ola bilər. Müəssisə haqqında geniş
in formasiya əldə edən investor həmin əmlakın hər -
ra cında iştirak etməyə qərar verirsə  “Sifariş ver”
düy məsinə keçməsi lazımdır. Daha sonra yeni
açılan pəncərədə istifadəçi E-Hökumət portalına
gi riş vasitələrindən birini seçməklə xidmətə daxil
olur. Portalda qeydiyyatdan keçmək, sifariş ver -
mək, hərracda onlayn iştirak etmək bir sözlə bütün
pro seslər elektron üsullarla həyata keçirilir.

Özəlləşdirilməyə çıxarılan iri müəssisələr də
in vestorlar üçün gələcək fəaliyyətində yeni im kan -
lar açır. Portalda həmin müəssisələrin əsas istehsal
sahələri və onların qısa xarakteristikası, investisiya
qoyuluşunda üstün cəhətlər, müəssisənin im kan la -
rı, bazarda mövcud olan rəqiblər və onların xüsusi
çəkisi haqqında ətraflı məlumatlar yerləşdirilib. Bu
isə investora gələcək fəaliyyətini planlaşdırmağa,
bazarı ətraflı təhlil etməyə, mövcud riskləri analiz
etməyə imkan verir. 

Portalda yerləşdirilən səhmdar cəmiyyətlərin
səhm paketləri, nizamnamə kapitalı, fəaliyyət sa -
həsi haqqında da təfərrüatlı məlumatlar əksini ta -
pır. Səhmdar cəmiyyətlərin bəziləri investisiya mü -
sa biqələri vasitəsilə özəlləşdirilir. Həmin müsabiqə
haq qında məlumatlar bir ay öncədən portalın mü -
va fiq bölməsində yerləşdirilir. Saytda müsabiqəyə

çı xarılan müəssisələr fə -
aliy yət sahələri üzrə müx -
tə lif kateqoriyalara bölü -
nüb. İnvetsorlar sənaye,
aq rar sahə, inşaat, xidmət,
sə hiyyə. tele kom mu ni ka si -
ya, nəqliyyat sahələrinə
aid olan müəssisələrin si -
ya hı sı ilə tanış ola bilər.
Mü sa biqənin ke çi ril mə sin -
də məqsəd isə qeyri-neft
sek toruna aid mü əs si sə -
lərin özəlləşdirilməsi və
özəl ləşdirmədən sonra is -
teh sal proseslərin geniş -
lən dirilməsidir. 

Kiçik dövlət müəs si sə -
si və obyektləri də mə işət,
ia şə, qida, toxuculuq, tə -
mir, sənaye və digər sa hə -
lərə aid olmaqla in ves tor -
lar üçün seçim im ka nını
ar tırır. Hərraca çıxarılan
ki çik dövlət mü əs si səsi və
obyektinin əksəriyyəti torpaq sahəsi ilə bir lik də
özəlləşdirilir. Həm torpaq sahəsinin, həm də
tikilinin ayrıca qiymətləndirilməsi aparılır. 

İstifadəçilər portalda özəlləşdirməyə çıxarılan
nəqliyyat vasitələrinin vizual görüntüsü, buraxılış

ili, ilkin start qiyməti ilə tanış ola bilir. Nəqliyyat
vasitələrinin markaları isə müxtəlif olur. Özəl ləş -
dir məyə hər növ minik avtomobilləri, yük maşını,
kənd təsərrüfatı texnikası çıxarılır.

Saytda yerləşdirilən “Özəlləşdirmə gündəliyi

2019” başlıqlı bölməyə daxil olmaqla da
özəl ləş dir məyə yeni açılan dövlət müəssisə
və obyektləri, in vestisiya müsabiqələri,
səhmdar cəmiyyətləri ilə ət raflı tanış ol -
maq mümkündür. 

Portalda həmçinin “onlayn məsləhət
pəncərəsi” də fəaliyyət göstərir. Məqsəd
isə özəlləşmə pro se sin də iştirak edən və
potensial investorlar üçün yarana biləcək
sualların daha çevik və dolğun şə kil də
cavablandırılmasıdır. “Onlayn məsləhət
pən cə rəsi” vasitəsilə hərracların vaxtı,
çıxarılan əm lak lar, nəticələr və.s barədə
suallar cavab lan dı rı lır. Ziyarətçilər həftə içi
5 gün saat 9:00-dan 18:00-a qədər nahar
fasiləsi və bayram günləri istisna ol maq la
portal vasitəsilə onlayn məsləhət ala bilər.
Qeyri-iş günlərində ünvanlanan suallar isə
növbəti iş günündə cavablandırılır. 

Qeyd edilməlidir ki, ölkə vətəndaşları
ilə yanaşı Türkiyə, Rusiya, ABŞ,
Almaniya, Gürcüstan, Pol şadan portalı
izləyənlərin sayı kifayət qədərdir. Əcnəbi
investorların portala marağının artması isə

Azər baycanda özəlləşmə prosesinində aktiv di na -
mi kanın müşahidə edilməsinə, investisiya mü hi -
tinin daha da sağlamlaşmasına, xarici bazarlara çı -
xış imkanlarının artmasına, ixrac potensialımızın
yük səl mə sinə şərait yaradır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin 7 mart 2016-cı il tarixli “Azər bay -
can Respublikasında torpaq münasibətlərinin tən -
zim lənməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında”
Fər manının  icrası olaraq respublika  ərazisində
Tor paqların Elektron Kadastr Uçotu işləri mü -
vəffəqiyyətlə davam edir. Artıq respublikanın 30
rayonunun bələdiyyə hüdudları daxilindəki kənd
təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda kadastr uçotu işləri
yekunlaşıb. Növbəti ünvan Masallı rayonu olub.

Bu məqsədlə Əmlak Məsələləri Dövlət Ko mi -
təsi tərəfindən Masallı rayonunda İctimai təqdimat
keçirilib. Həmin rayonda artıq torpaqların real
vəziyyətini əks etdirən uçot sisteminin istifadəsinə
start verilib.

Tədbirdə komitənin tabeli qurumlarının, aidiy -
yə ti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, bə lə -
diy yələrin, rayon İcra Hakimiyyətinin nü ma yən də -
ləri iştirak edib. Müəssisə, idarə, təşkilat və media
nü mayəndələrinin də maraq göstərdiyi ictimai təq -
di matda bu layihənin nəticələri, praktiki əhə miy -
yəti, torpaq idarəçiliyində rolu müzakirə olunub.

Uçot işlərinin praktiki istifadə qaydaları barədə
məlumatlandırmaq, bu işlərin rayonda torpaqların

səmərəli idarəsi və istifadəsinə, iqtisadi, aqrar
münasibətlərə göstərəcəyi müsbət təsirlərin izahı
təqdimatın əsas məqsədidir. Həmçinin tədbir
çərçivəsində uçot işinin nəticəsi olaraq hazırlanmış
Masallı rayonunun bələdiyyə, həmçinin tor paq la -
rın bonitirovka və iqtisadi qiymətləndirmə xə ri tə lə -
ri nümayiş etdirilib.   

Uçot işləri nəticəsində Masallı rayonunun bə lə -
diy yə hüdudları daxilində 51,3 min hektar  torpaq
sa həsinin mövcudluğu  müəyyən olunub. Bəlli
olub ki,  bu ərazidən 5,7 min hektarı dövlət, 21,0
min hektarı bələdiyyə, 24,6 min hektarı xüsusi
mül kiyyətdə olan torpaqların payına düşür. Bələ -
diy yə hüdudları daxilindəki torpaq sahələrinin 32,5
min hektara yaxını (63,3 %-i) kənd təsərrüfatına
yararlı torpaqlardır ki, bunun da 27,1 min hektarını
əkin sahələri təşkil edir. Torpaq islahatı aparılan
zaman rayon üzrə əkin sahəsinin cəmi 26,7 min
hektar olduğu halda, elektron uçotu nəticəsində
müxtəlif uqodiyaların hesabına onun həcminin ar -
ta raq 27,1 min hektara çatdığı müəyyən edilib.
Uçot işləri zamanı həmçinin  müəyyən edilib ki,
tor paq payı almış ailələrdən 32,2 minə yaxının
torpaq ölçüləri 1 hektaradəkdir. Bu da onu göstərir

ki, torpaq sahələrinin konsolidasiyasına, birləş mə -
sinə ehtiyac vardır. Həmçinin torpaqların uçotu za -
manı  kənd təsərrüfatına yararlı  sahələrdə  yerləşən
özbaşına salınmış  tikili və qurğular barədə də mü -
fəs səl məlumatlar   əldə edilib. Belə ki, həmin əra -
zi lərdə 4552 tikili və qurğuların (bundan 250-si
döv lət mülkiyyətində, 2105-i bələdiyyə mül kiy yə -
tində, 2197–u xüsusi mülkiyyətdə) olduğu aşkar
olunub. 

Elektron kadastr uçotu işləri özündə həmçinin
torpaqların kəmiyyət göstəriciləri ilə bərabər,

keyfiyyət göstəricilərinin də müəyyənləş diril mə si -
ni ehtiva edir. Torpaqların iqtisadi qiymət lən diril -
mə si və bonitirovkası ilə bağlı məlumat bazasının
yaradılması, otlaqların geobotaniki, torpaqların
eroziya xəritələrinin tərtibi  kənd təsərrüfatına ya -
rar lı torpaqlardan elmi əsaslarla istifadəyə şərait
ya radacaqdır. 

Torpaq uçotu nəticəsində həmçinin vətən daş la -
rın mülkiyyətinə verilmiş pay torpaqlarına dair hü -
quq müəyyənedici sənədlərdəki texniki göstəri ci -
lər lə həmin sahəyə dair faktiki kadastr göstəriciləri

arasındakı uyğunsuzluqların aradan qaldırılması
üçün baza hazırlanıb. Uçot məlumatlarına istinad
et məklə yerli icra hakimiyyəti orqanları və bə lə -
diyyələr qeyri-qanuni tikililərin nizama salınması
məqsədi ilə  tədbirlərin görülməsi imkanına malik
olacaqlar.  Bütövlükdə, respublika üzrə
torpaqların elektron kadastr uçotu işi nəticəsində
ölkəmizdə tor paqların kəmiyyət və keyfiyyəti
barəsində dəqiq mə lumatları, reallığı əks etdirən
rəqəmsal kadastr xə ritələrinin mövcudluğunu
təmin edəcəkdir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi vətəndaş
məmnunluğunu artırmaq məqsədilə ictimai
xidmətlərdə sosial aksiyaları mütəmadi olaraq
keçirir. “Kütləvi çıxarış”, “Əmlakını qeydiyyata al
və mülkiyyətinə sahib ol”  kampaniyasıilə xid mə -
tin vətəndaşın ünvanına çatdırılması, mülkiyyət
hüquqlarının geniş təminatı, vətəndaşların xidmət -

lər dən rahat və əlçatan formada istifadəsi, da şın -
maz əmlakların çevik qeydiyyatı reallaşır.

“Kütləvi çıxarış” kampaniyası ilə vətəndaşlara
bir başa ünvanlarında, iş yerlərində hazır çıxarışlar
təqdim olunur, qeydiyyat xidmətləri göstərilir.
Komitə tərəfindən sosial əhəmiyyəti yüksək olan
bu aksiyanın bayram ərəfələrində keçirilməsi isə

ənənəvi hal alıb. “Kütləvi çıxarış”
kampaniyası dekabrın 27-si Dünya
Azərbaycanlılarının Həm rəy lik
Günü və Yeni il ərəfəsində
Sabirabad rayonunda keçirilib. Bu
sosial layihərayonun 7 kəndində baş
tutub. Belə ki, kampaniya Qala ğa -
yın,Nizami, Bulaqlı, Nərimankənd,
Yastıqobu, Mo ranlı və Qaratəpə
kəndlərini əhatə edib.

Bu günə təsadüf edən kampaniya
bu dəfə də vətəndaşların bayram

əhval-ruhiyyəsini artırıb. İctimai aksiya
çərçivəsində göstərilən xid mət lər dən istifadə
etmək istəyən 200-ə yaxın vətəndaş səy yar mobil
ofislərə müraciət edib. Belə ki, ke çi ri lən aksiya
çərçivəsində 135 sakinə əmlaklarına dair hazır
çıxarışlar təqdim olunub. Qeydiyyata alınmış
daşınmaz əmlaklardan 26-sı fərdi yaşayış evi, 20-si

həyətyanı, 89-u kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq
sahələridir. Daşınmaz əmlaklarını qeyd iy ya ta
almaq istəyən 40-a yaxın vətəndaş isə hü quq mü -
əyyənedici sənədlərini komitə əməkdaşlarına
təqdim ediblər. Sənəd qəbulu və hazır çıxarışların
verilməsi ilə bərabər, sakinlərə hüquqi xidmətlər də
göstərilib. Belə ki, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı
prosesi, tələb olunan sənədlərin siyahısı, dövlət
rüsumu və xidmət haqları ilə bağlı vətəndaşlar
məlumatlandırılıb.

Səyyar ofislərdə yaradılan müasir şərait ilkin
qeydiyyat sənədləşdirməsi üçün qısa zamanda
müvafiq çöl-ölçmə işlərinin aparılmasına yardım
edir. Kampaniyanın bu üstünlükləri ilə bir sıra da -
şın maz əmlakların texniki sənədlərinin hazır lan -
ma sı üçün parametrlər müəyyən olunur.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
səyyar qeydiyyat kampaniyalarının keçirilməsi
həm paytaxt, həm də regionlar üzrə leqal daşınmaz

əmlaklarının sayının artmasına səbəb olur.
Vətəndaşlar sahib olduqları əmlakları daha aktiv
və güvənli şəkildə iqtisadi əməliyyatlara cəlb edə
bilir. Keçirilən sosial aksiyaların  daha da
genişləndirilməsi, səyyar xidmətlərdən istifadə
edən vətəndaş sayının artırılması və bu prosesdə
yeniliklərin tətbiqi ilə bağlı işlər davam etdirilir.

Qeyd edilməlidir ki, cari il ərzində 20-dən artıq
“Kütləvi çıxarış” kampaniyası keçirilib. Bunun 15-
i rayonlarda baş tutub. Bu il 22 kənd və qəsəbədə
“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol”
kampaniyası keçirilib.

Komitənin səyyar xidmətləri ilə yanaşı tətbiq
edilən yeniliklər də daşınmaz əmlakın qeydiy ya tın -
ın statistikasına müsbət təsir edir. Belə ki, çıxa -
rışların verilməsinin 1 iş günü müddətində real laş -
ması, Elektron çıxarışın istifadəsi bu sahədə rə -
qəm lərin artmasına imkan verib. Hazırda ölkədə 8
min elektron çıxarış sahibi var. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi dövlət
əmlaklarının özəlləşdirilməsindəinvestorların
və digər şəxslərin rahat iştirakını təmin etmək
üçün prosesə  innovativ üsulları cəlb
etməkdədir. Müasir elektron prosedurlar ilə
hər kəs məkan və zaman fərqi olmadan
müraciət şəraiti ilə təmin olunur. Eləcə də,
iştirak statusu qazanan şəxslər heç bir yerə
getmədən hərraclara onlayn formada qoşul -
maqla bütün növ dövlət əmlaklarını
özəlləşdirə bilir. Sifarişçilərlə yanaşı, digər
şəxslərin də açıq və şəffaf hərracların
gedişatını canlı və onlayn formada izləmək
imkanı mövcuddur. Komitə tərəfindən
növbəti hərrac 25 dekabr ta ri xində keçirildi.
2018-ci ilin son hərracına 12 dövlət əmlakı
üzrə 24 sifariş qəbul edilmişdir. Belə ki, bu
dəfə1 kiçik dövlət müəssisəsi və 4 nəqliyyat
vasitəsi hərracda rəqabət yaratdı. Kiçik dövlət

müəssislərindənbiriBakı şəhəri, Xəzər
rayonu, Qala qəsəbəsində yerləşir. Yana caq -
dol durma məntəqəsi kimi fəaliyyət göstərmiş
obyektin ümumi faydalı sahəsi 32 kv.m-dir.
1709 kv.m-lik torpaq sahəsi ilə birgə
özəlləşdirilməsi obyektin iqtisadi potensialını
artırır, sahibinə geniş biznes imkanları
qazandırır. 2 investorun iştirak etdiyi rəqabətli
hərracda adıçəkilən dövlət əmlakı 70 min
manata özəlləşdirildi. Bu kateqoriyadan olan
dövlət əmlaklarından biri də paytaxtın Qara -
dağ rayonu, Ələt qəsəbəsindəki mağaza
anbarıdır. Torpaq sahəsi ilə birgə
özəlləşdirilən əmlakın ümumi faydalı sahəsi
85.7kv.m-dir. Mağaza anbarının müxtəlif
xidmət sahələri üzrə fəaliyyəti ilə obyekt
investor üçün gəlirli sahəyə çevrilə bilər.
Hərracda özəlləşən qeyri-yaşayış sahəsi Min -
gəçe vir şəhəri, N.Rəfibəyliküçəsindədir. Bu

obyektin ümu mi faydalı sahəsi 17,4 kv.m-dir.
Budəfəki hərracda vətəndaşların maraq

gös tər diyi nəqliyyat vasitələri Qaz,
Mitsubishi, Ford, Nis san və digər markalara
aiddir. Rəqabət yaradan avtomobillərdən biri
Hyundai Sonata markalı nəqliyyat
vasitəsidir. 6 min manat ilkin qiymət təyin
olunmuş bu dövlət əmlakını qalib iştirakçı 9
min 800 manat təklif etməklə özəlləşdirdi.

Dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi üzrə
növbəti hərrac 8 yanvar tarixində
keçiriləcək. 2019-cu ilin ilk hərracına
ümumilikdə 147 dövlət əmlakı çıxarılıb.
Onlardan 87-si kiçik dövlət müəssisə və
obyekti, 43-ü qeyri-yaşayış sahəsi, 17-si isə
səhmdar cəmiyyətidir. Hərracda iştirak
etmək istəyən şəxslər komitənin rəsmi saytı
(emdk.gov.az) və Özəlləşdirmə portalına
(privatization.az) daxil ola bilər.

İstifadə qaydalarının ra -
hat lığı, ge niş funk si onal lı ğı
AzNav naviqasiya sis te mi -
nə olan marağı artırıb. Ha -
zırda AzNav 254 min mo bil
qurğuda real reji mdə iş -
ləməkdədir. Göstəricinin
yük  sək olması “AzNav”ın
bir çox üstün cəhətlərə sahib
ol duğunu gös tə rir. İsti fa də -
çilər “AzNav”ı “iOS”
(Apple), “Windows CE”
əmə liyyat sis tem lərində olan
bütün növ mobil cihaz lardan
və eyni zamanda, telefon və plan şet lər -
dən ödənişsiz olaraq yük lə mək im ka nı -
na malikdir. Həmçinin və tən daşlar

əlavə internet paketi gö tür mə dən də
sistemi oflayn rejimdə işlədə bi lərlər.
Bu isə onların vəsaitlərinə qə na ət
etməsinə imkan verir.

Qeyd edək ki, “AzNav” ilk milli
naviqasiya sistemi “Milli Net 2018”
Milli İnternet Mükafatında “Elek -
tron hö kumət və maliyyə - bank mo -
bil tət biq” nominasiyası üzrə 2-ci
ye ri tutub. Bu milli layihə ölkəmizdə
həyata keçirilən sosialyönümlü
işlərin tər kib hissəsi olmaqla ünvan
məsələləri ilə bağlı işlərin çevik
həllinə yönəlib. Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi bu xidməti də isti -
fa də çi lərə təqdim et mək lə ünvan
axtarışı mə sələlərində və tən daş ların
və əla qə li tərəflərin işinin yün gül -

ləşməsini təmin edib. 
Sistemin təkmilləşdirilməsi gələ -

cək də də davam edəcək.

Dövlət əmlaklarının özəlləşdirməsi üzrə
göstərilən əlçatan xidmətlər hərracda vətəndaşların
rahat iştirakçılığını təmin edir. Geniş seçim imkanı,
elektron formada sifariş və iştirak prosedurlarıdövlət
əmlaklarının özəlləşdirilməsinə marağı artırır.
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
növbəti belə hərraclardan biri 29 yanvar tarixində
keçiriləcək. Bu dəfə hərraca ümumilikdə 60 dövlət
əmlakı çıxarılıb. Onlardan 28-i kiçik dövlət
müəssisə və obyekti, 12-si qeyri-yaşayış sahəsi, 20-
si səhmdar cəmiyyətidir. 

Ümumi faydalı sahəsi 29,7 kv.m ilə 9297 kv.m

arasında olan kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin
çoxu torpaq sahəsi ilə birgə özəlləşməyə çıxarılıb. Bu
dövlət obyektlərinə zavod, mağaza, yeməkxana,
şadlıq evi və digər dövlət əmlakları aiddir. Astarada
yerləşən kinoteatrın ümumi faydalı sahəsi 442,6
kv.m-dir. 2 min 500 kv.m-lik torpaq sahəsi ilə birgə
özəlləşdirməyə çıxarılması adıçəkilən dövlət
müəssisəsinin iqtisadi potensialını artırır. Ucar şəhəri,
H.Sultanov küçəsindəki tikiş fabriki də sərmayəçilər
üçün maraqlı ola biləcək dövlət əmlaklarındandır.
Həm müvafiq sahə üzrə, həm də digər biznes
sahələri üzrə fabrikin fəaliyyəti sahibinə yüksək gəlir

qazandıra bilər.
Özəlləşməyə çıxarılan qeyri-yaşayış sahələrinin

ümumi faydalı sahəsi 14,7 kv.m ilə 121,6 kv.m
intervalındadır. Bu kateqoriyadan olan dövlət
əmlaklarından 8-i Bakıda, 2-si Gəncədə, digərləri isə
Samux və Sabirabadda yerləşir. Samuxdakı qeyri-
yaşayış sahəsinin ümumi faydalı sahəsi 62,3 kv.m-
dir. Paytaxtın Səbail rayonu, Z.Əliyeva küçəsindəki
obyektin isə ümumi faydalı sahəsi 14,7 kv.m-dir.
Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyənlər bu
növ dövlət əmlaklarını özəlləşdirməklə onlardan
müxtəlif sahələr üzrə ofis və ya xidmət obyekti kimi

istifadə edə bilər.
Səhmdar cəmiyyətləri təmir-tikinti, sənaye,

kəndkimya, nəqliyyat, məişət və digər sahələrə
aiddir. Belə iri müəssisələr sırasında “Mingəçevir
Qum Çınqıl”, “Ağcabədi Aqrotexservis”, “Yevlax
Kəndkimya Təchizat”, “Şıxlar Broyler” kimi
səhmdar cəmiyyətləri var. Bu dövlət əmlakları
paytaxtla yanaşı, respublikanın müxtəlif bölgələrində
yerləşir. Hərraca çıxarılan səhm paketləri bu səhmdar
cəmiyyətlərinin nizamnamə kapitalının 30-45%-ni
təşkil edir.

Dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi prosesinə

qoşulmaq üçün Özəlləşdirmə portalı
(privatization.az) və komitənin rəsmi saytına
(emdk.gov.az) daxil olmaq kifayətdir. Hərracda
iştirak etmək istəyən şəxslər elektron formada
qeydiyyatdan keçərək, ilkin qiymətin 10%-i
həcmində behi ödəyib sifarişçiyə çevrilə bilər. Qeyd
edək ki, təşkil olunan hərraclarda istənilən şəxs həm
onlayn, həm də canlı formada  iştirak edə bilər.

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.

Yeni il ərəfəsində keçirilən “Kütləvi çıxarış” kampaniyası Sabirabadın 7 kəndini əhatə etdi

2018-ci ilin son hərracı- 12 dövlət əmlakına 24 sifariş verildi AzNav “Milli Net 2018”- “Elektron hökumət və maliyyə - bank
mobil tətbiq” nominasiyası üzrə 2-ci yeri tutub

İnvestorlar 29 yanvar hərracında hansı dövlət əmlaklarını özəlləşdirə bilər?
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HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN ELANI

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

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

“Azərbaycan Respublikasının metallurgiya kompleksində
sağlamlaşdırma və restrukturizasiya tədbirlərinin həyata
keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
13 iyul 2016-cı il tarixli 2198 nömrəli Sərəncamının icrasını
təmin etmək məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikasında dövlət
əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”na və
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 iyul 2001-ci il tarixli
533 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İnvestisiya
müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”na uyğun olaraq
Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
“Daşkəsən Filizsaflaşdırma” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
(bundan sonra “səhmdar cəmiyyəti”) nizamnamə kapitalının
99,22%-nin satışı üzrə (səhmlərin 0,78%-i əmək kollektivi
üzvləri tərəfindən güzəştli satış vasitəsilə alınmışdır) investisiya
müsabiqəsi elan edir.

Müsabiqədə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə
uyğun olaraq dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi zamanı alıcı
kimi tanınan yerli investorlarla yanaşı, xarici investorlar da
iştirak edə bilərlər.

Müsabiqəyə yekun vurularkən müəyyən edilmiş şərtlər
daxilində investisiyanın maksimum həcmi və onun səmərəli
qoyuluşuna dair daha əlverişli təkliflər təqdim etmiş iddiaçıya
üstünlük veriləcəkdir.

1. Səhmdar cəmiyyəti haqqında məlumat
(25 dekabr 2018-ci il tarixinə) 2. İddiaçılar qarşısında qoyulan şərt və tələblər

2.1. Müəssisənin istifadəsində olan dəmir filizi mədən -
lərinin bazasında xammaldan son məhsula (filiz - pəllət (yuvar)
- birbaşa reduksiya - poladəritmə) qədər istehsal zəncirini  ölkə
daxilində təmin edən klasterin yaradılması məqsədi ilə aşağıdakı
məsələləri özündə əks etdirən və investisiya qoyuluşlarının
istiqamətləri, məbləğləri və müddətləri göstərilməklə ümumi
həcmi 600.000.000 (altı yüz milyon) ABŞ dollarının manatla
ekvivalentindən az olmayan, 5 il ərzində icra olunacaq
İnvestisiya Proqramının (biznes-plan) təqdim edilməsi:

2.1.1. səhmdar cəmiyyətinin istifadəsində olan yataqlardakı
dəmir filizinin mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq
təhlükəsizlik və ekoloji standartlara riayət olunmaqla illik
hasilatının həcmi ilə bağlı təklif;

2.1.2. rəqabət qabiliyyətli və əlavə dəyər yaradan, idxalı əvəz
edən, ixrac yönümlü son məhsul istehsalının ölkə daxilində
təşkil edilməsi ilə bağlı qurulacaq istehsal zəncirinə daxil olan
müəssisələrə və onların istehsal gücünə dair təklif;

2.1.3. istehsal olunacaq hazır məhsulların çeşidinə dair
(məsələn, ikitavr, polad künclük, şveller, pəstah, dəmir lövhə,
boyalı/boyasız rulonlar və s.) təklif;

2.1.4. müəssisədə aparılacaq yenidənqurma, tikinti, təmir-
bərpa işlərinə dair təklif;

2.1.5. yeni avadanlıq və texnologiyaların tətbiqinə dair təklif;
2.1.6. yeni iş yerlərinin yaradılmasına dair təkliflər (1.000 iş

yerindən az olmayaraq);
2.1.7. istehsal olunacaq məhsulların satış bazarları haqqında

təklif;
2.1.8. təklif olunmuş investisiya həcminin ümumi məb ləği -

nin 5 (beş) %-ə qədərinin pul vəsaiti şəklində səhmdar
cəmiyyətinin hesablaşma hesabına köçürülməsi və ondan
istifadəyə dair təklif (məbləğ qeyd olunmaqla).

2.2. Dövlət büdcəsinə ödəniləcək pul vəsaitinə dair təklifin
verilməsi. Təklifin minimal həddi 100.000.000 (bir yüz milyon)
manat müəyyən edilməklə, maksimal həddi iddiaçılar tərəfindən
təklif olunmalıdır.  

3. İddiaçılar tərəfindən təqdim olunmalı sənədlər
3.1. Müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə.
3.2. İddiaçının ciddiliyini təsdiq edən, qalib gələcəyi təqdirdə

onun tərəfindən müsabiqənin şərt və tələblərinin icra
olunacağına təminat verən 10.000.000 (on milyon) manat
məbləğində vəsaitin beh olaraq Azərbaycan Respublikası Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankındakı AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944
nömrəli (kod: 501004; müxbir hesab: AZ74 NABZ 0145 1700
0000 0000 1944; VÖEN: 9900071001; SWIFT bik:
NABZAZ2C) depozit manat hesabına köçürülməsini təsdiq
edən qəbz və ya həmin məbləğdə zəmanət məktubu (bank
qarantiyasının forması satıcı tərəfindən müəyyən edilir). Qalib
gəlmiş iddiaçının ödədiyi məbləğ 2.2-ci bənddə göstərilən şərtin
yerinə yetirilməsi zamanı nəzərə alınacaq, qalib gəlməyən
iddiaçıların ödədiyi məbləğlər isə geri qaytarılacaqdır.

3.3. Ümumi məlumatlar/sənədlər:
- nizamnamənin notarial qaydada təsdiqlənmiş surəti;
- iddiaçının hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməsini təsdiq

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

təsdiqlənmiş surəti;
- müəssisənin fəaliyyətini əks etdirən məlumat toplusu və

son üç maliyyə ilinin audit olunmuş maliyyə hesabatları;
- Azərbaycan Respublikasının ərazisində mövcud fəaliyyəti

haqqında məlumat (xarici hüquqi şəxslər üçün);
- iddiaçının 5%-dən artıq kapitalına malik olan

səhmdarlarının (benefisiarlarının) siyahısı.
3.4. İnvestisiya və kommersiya məlumatları/sənədləri:
Aşağıdakı sənədlər iddiaçılar tərəfindən ikinci ayrıca

möhürlənmiş zərfdə təqdim edilir:
- İnvestisiya Proqramı (biznes-plan) - ətraflı məlumat 2.1-ci

bəndində verilmişdir;
- Dövlət büdcəsinə ödəniləcək pul vəsaitinin məbləği və

ödəniş qrafikinə dair təklif - ətraflı məlumat 2.2. və 5.1-ci
bəndlərdə verilmişdir.

3.5. Bu elanın 3.1-3.3-cü bəndlərində sadalanan sənədlər
açıq zərflərdə, 3.4-cü bəndində sadalanan sənədlər isə qapalı
möhürlənmiş zərfdə təqdim edilməlidirlər. Xarici dildə olan
sənədlər həmin sənədlərin Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş və
iddiaçı tərəfindən təsdiq edilmiş mətnləri ilə birgə təqdim
edilməlidir. Mətnlər arasında uyğunsuzluq aşkar edildikdə
üstünlük Azərbaycan dilində tərtib edilmiş mətnə veriləcəkdir.

4. İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi
4.1. İnvestisiya müsabiqəsinin başlanması hazırkı elanın dərc

edilmə tarixindən hesablanır. 
4.2. İddiaçıların ərizə və təkliflərinin qəbulu 10 dekabr 2019-

cu il tarixinədək iş günləri saat 1000-dan 1730-dək bu ünvanda
aparılacaqdır: Bakı şəhəri, Y.Səfərov küçəsi, 50, Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi, otaq 815. 

4.3. Müsabiqə Komissiyası tərəfindən müsabiqə təkliflərinin
qiymətləndirilməsi Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
inzibati binasında 11 dekabr 2019-cu il, saat 1500-dan
başlayaraq həyata keçiriləcəkdir.

4.4. Müsabiqə nəticələri haqqında protokol qalib müəyyən
olunduqdan sonrakı 3 gün müddətində təsdiq ediləcəkdir.

4.5. Səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin alqı-satqı
müqaviləsinin layihəsi ilə bağlı müzakirələr müsabiqə nəticələri
haqqında protokol təsdiq olunduğu tarixdən başlanmalıdır.

4.6. İddiaçılar səhmdar cəmiyyətinin Özəlləşdirmə planı
(Emissiya prospekti) ilə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində
yaradılmış Məlumat Otağında tanış ola bilərlər. İnvestisiya
müsabiqəsi haqqında əlavə məlumat əldə etmək üçün 10 dekabr
2019-cu il tarixinədək iş günləri saat 1000-dan 1730-dək
aşağıdakı ünvana müraciət edə bilərlər: Bakı şəhəri, Y.Səfərov
küçəsi, 50, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, otaq 815, tel.:
490 24 08 (əlavə 208 və 191).

4.7. Səhmdar cəmiyyəti ölkə iqtisadiyyatı üçün xüsusi
əhəmiyyətə malik strateji müəssisə olduğu üçün müsabiqə
barədə əlavə məlumat iddiaçılara rəsmi sorğu əsasında təqdim
ediləcək və bu məqsədlə iddiaçılar Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi ilə məlumatların yayılmaması (məxfilik) barədə
müqavilə imzalayacaqlar.

5. Müsabiqə qalibinə tətbiq edilən şərt və tələblər
5.1. Müsabiqənin qalibi alqı-satqı müqaviləsi imzalandığı

tarixdən aşağıdakıları təmin etməlidir:
- dövlət büdcəsinə ödəmək üçün təklif etdiyi pul vəsaitinin

müqavilədə razılaşdırılacaq müddət və qaydada təyinatı üzrə
köçürülməsini;

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

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

- səhmdar cəmiyyətinin dövlət büdcəsinə və büdcədənkənar
dövlət fondlarına olan borclarının ödənilməsini;

- 15 (on beş) təqvim günü müddətində bu layihənin icrası ilə
bağlı Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən cəlb
olunmuş məsləhətçi şirkətinin xidmətlərinin bütün vergilər və
məcburi ödənişlər daxil olmaqla 160.000 (bir yüz altmış min)
manat təşkil edən dəyərinin ödənilməsini;

- müqavilədə razılaşdırılacaq digər şərt və öhdəliklərin yerinə
yetirilməsini, habelə investisiya qoyuluşunun İnvestisiya
Proqramında göstərilmiş istiqamət, məbləğ və mərhələlərə
uyğun həcmdə həyata keçirilməsini.

Hüquqi ünvanı:

Səhmdar cəmiyyətinin  əsas
fəaliyyət növü:

Nizamnamə kapitalı:

Buraxılmış səhmlərin sayı:

Buraxılmış səhmlərin növü:

Bir səhmin nominal dəyəri:

İnvestisiya müsabiqəsində
satışa çıxarılan səhmlərin sayı:

İnvestisiya müsabiqəsində
satışa çıxarılan səhmlərin

ümumi nominal dəyəri:

Əhatə etdiyi sahə və torpaq
sahəsi üzərindəki tikililərin

xarakteristikası:

Səhmdar cəmiyyətinin digər
müəssisələrdə iştirak  payı:

Qeyri-maddi aktivlər:

İstismara verildiyi il:

İşçilərin sayı:

Səhmdar cəmiyyətinin
öhdəlikləri:

Azərbaycan Respublikası,
Daşkəsən şəhəri, İ.Qayıbov
küçəsi,1

dəmir filizlərinin hasilatı və
emalı

1.063.140 (bir milyon altmış üç
min bir yüz qırx) manat

531.570 (beş yüz otuz bir min
beş yüz yetmiş) ədəd

sənədsiz adlı

2 (iki) manat

527.447 (beş yüz iyirmi yeddi
min dörd yüz qırx yeddi) ədəd

1.054.894 (bir milyon əlli dörd
min səkkiz yüz  doxsan dörd)
manat

səhmdar cəmiyyətinin
Özəlləşdirmə planında
(Emissiya prospekti)
göstərilmişdir

yoxdur

yoxdur

1954

304 (üç yüz dörd) nəfər

18.857.261 (on səkkiz milyon
səkkiz yüz əlli yeddi min iki yüz
altmış bir) manat

o cümlədən:

əmək haqqı və ona bərabər
tutulan  borclar: 

dövlət büdcəsinə olan
borclar:

DSMF-yə olan borclar:

dövlət xidmətlərinə görə
dövlət müəssisələrinə (elektrik
enerjisi, qaz,  su, kanalizasiya,

dəmir yolu daşımaları) olan
borclar:

mal, iş və xidmətlərə görə
qeyri-dövlət  müəssisələrinə

olan borclar:

alınmış kreditlərə və onlara
hesablanmış faizlərə görə

borclar:

sair borclar:

Debitor borcları:

676.534 (altı yüz yetmiş altı min
beş yüz otuz dörd) manat

5.426.223 (beş milyon dörd yüz
iyirmi altı min iki yüz iyirmi üç)
manat

1.504.262 (bir milyon beş yüz
dörd min iki yüz altmış iki)
manat

1.808.354 (bir milyon səkkiz
yüz səkkiz min üç yüz əlli dörd)
manat

3.168.693 (üç milyon bir yüz
altmış səkkiz min altı yüz
doxsan üç) manat

3.684.073 (üç milyon altı yüz
səksən dörd min yetmiş üç)
manat

2.589.122 (iki milyon beş yüz
səksən doqquz min bir yüz iyir-
mi iki) manat

321.145 (üç yüz iyirmi bir min
bir yüz qırx beş) manat

Bakı şəhəri  üzrə 25 dekabr 2018-ci il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış  nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

25 dekabr 2018-ci il tarixdə Bakı  şəhəi üzrə keçirilmiş  hərracda  satılmış  kiçik dövlət müəssisələrinin (obyektlərin) siyahısı

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)
1. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi QAZ 2705 yük 1999 2700 270
2. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi Hyundai H 100 2002 4500 450
3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Chevrolet Niva 21230L 2005 7000 700
4. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Nissan Maxima 2006 7000 700
5. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Aparatının Mətbəəsi QAZ-31029 1995 400 40
6. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı Fiat Doblo 2007 3500 350
7. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı Hyundai Tucson 2006 6000 600
8. Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Hyundai Sonata 2007 6000 600

Qeyd:  1-2-ci  sətirdə Azərbaycan Respublikasının
Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini
Tənzimləmə Agentliyinin balansında olan  nəqliyyat  vasitələri
3-cü dəfə 10% endirimlə  təkrar hərraca çıxarılır.

3-cü  sətirdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik
Xidmətinin balansında olan  nəqliyyat  vasitəsi 2-ci dəfə  təkrar
hərraca çıxarılır.

4-cü  sətirdə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin
İşlər İdarəsinin balansında olan  nəqliyyat  vasitəsi 2-ci dəfə

təkrar hərraca çıxarılır.
5-ci sətirdə  Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi

Aparatının Mətbəəsinin balansında olan  nəqliyyat vasitəsi 5-ci
dəfə 50% endirimlə  təkrar hərraca çıxarılır.

6-cı  sətirdə Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi
Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan
Avtomobil Təsərrüfatının balansında olan  nəqliyyat  vasitəsi 2-
ci dəfə  təkrar hərraca çıxarılır.

Qeyd: Sifarişlər Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri

Dövlət Komitəsi yanında  Hərracların Təşkili üzrə Auksion
Mərkəzində (Bakı şəhəri, Zeynal Xəlil küçəsi 11) və yaxud
e–emdk.gov .az elektron portalı vasitəsilə  hərracın
keçirilməsinə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul
olunacaqdır: Nəqliyyat vasitələri barədə ətraflı məlumatı
privatization.az portalından almaq olar. Hərracda iştirak etmək
üçün (elektron sifariş verənlər istisna olaraq) hərracın
keçirilməsinə ən azı 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər
təqdim olunmalıdır:

1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (Hüquqi şəxslər
üçün:notarial qaydada təsdiq olunmuş qeydiyyat
şəhadətnaməsi,nizamnaməsi və VÖİN)

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

(tel:566-07-44)

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı
Mərtə -
bəliliyi

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

binası
Mingəçevir şəhəri,

N.Rəfibəyli küçəsi, 11
Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat

Birliyinin Mingəçevir şəhər Mənzil Təsərrüfatı və Abadlaşdırma İdarəsi
1 mərtəbəli
ayrı tikili

17.4 x 2000 2000 
№116

27.04.2018

№ 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 Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti QAZ-31105-120 2005 1500 2810 39/18   22.11.2018

2 Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Hyundai H1 2005 3000 3000 39/18   22.11.2018

3 Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Hyundai Sonata 2007 6000 9800 39/18   22.11.2018

4 Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti VAZ-21214 2007 3000 3250 39/18   22.11.2018

5 Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti UAZ-3741 2003 3500 3500 39/18   22.11.2018

6 Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Mitsubishi Pajero (qəzalı vəziyyətdə) 2007 10000 10000 39/18   22.11.2018

7 Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi QAZ-3102 1992 800 800 39/18   22.11.2018

8 Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi Nissan Teana 2008 13000 13000 39/18   22.11.2018

9 Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi Ford Fokus 2007 6000 6000 39/18   22.11.2018

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

sahəsi (kv.m)
İşçilərinin sayı (nəfər)

İlkin satış (start) qiyməti
(manat)

Hərracın yekun satış
qiyməti (manat)

Sərəncamın
№-si və tarixi

1
103 saylı yanacaqdoldurma

məntəqəsi
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Qala qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi

32.0 1709.0 x 70000 70000 
№180

06.07.2018

2 14/2 saylı mağazanın anbarı
Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi,

A.Abdullayev küçəsi, 13D
İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi
85.7 92.3 x 5500 5500 

№180
06.07.2018
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29 yanvar 2019-cu il tarixində saat 15.00-da təkrar hərraca çıxarılacaq dövlət nəfinə müsadirə edilmiş  əmlakların siyahısı

25 dekabr 2018-ci il tarixində keçirilmiş hərracda satılan dövlət nəfinə müsadirə edilmiş əmlakların siyahısı

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

1 "BQ" markalı  mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 2.5 0.25
Xətai rayonu

1 "Mersedes-Benz 230 " markalı avtomobil Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 1250 125
2 Müxtəlif markalı mobil telefonlar və yaddaş kartı Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 4 24 2.4
3 Noutbuk Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 3 210 21

Nəsimi rayonu 

1 Mənzil Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, A.Məhərrəmov küçəsi 44A ədəd 1 24000 2400
Nizami rayonu

1 "Nokia E 1205" markalı  mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 15 1.5
2 "Samsung A1" markalı mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 9 0.9

Binəqədi rayonu

1 "Scania" markalı avtomaşın Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 23500 2350
2 "Kenxida" markalı mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 2.5 0.25
3 Gümüş məmulatları Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 13358 14223.75 1422.38

Qaradağ rayonu

1 "Samsung SM-T211" markalı  mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 12.5 1.25
2 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 8 195.75 19.58
3 Printer Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 60 6

Sumqayıt şəhəri

1 Mənzil Sumqayıt şəhəri, 16-cı məhəllə, ev 41/6 ədəd 1 19500 1950
2 Mənzil Sumqayıt şəhəri, 5-ci mikrorayon, ev 3/12 ədəd 1 23500 2350

Gəncə şəhəri

1 Mis naqillər Gəncə şəhəri,Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin  etdiyi saxlanc yeri kq 16 86.4 8.64

manatla

manatla

Qeyd: Hərracda iştirak etmək istəyən fiziki və hüquqi
şəxslər satışa çıxarılan əmlakla tanış olmaq və sifariş vermək
üçün Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında  Hərracların
Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinə müraciət edə bilərlər.
Hərraclarda qanunvericiliyə müvafiq olaraq alıcı hesab edilən,
sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş, satılan əmlakın
ilkin satış qiymətinin 10 %  həcmində beh ödəmiş 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. Sifarişlər və
aşağıdakı sənədlər (elektron xidmət vasitəsilə verilən sifariş
istisna olmaqla) Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzində
hərracın keçirilməsinə ən azı 3 bank günü qalanadək qəbul
olunacaqdır:

- hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş
qaydada təsdiq edilmiş surətləri;

- fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
- aşağıdakı hesaba 10% behin köçürülməsini təsdiq edən

sənədin surəti;
Hesab nömrəsi:
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi, Kod 210005, VÖEN

1401555071, 
Müxbir hesab AZ85NABZ01360100000003003944,

SWİFT BİK CTREAZ22.
Vəsaiti alan:Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin  yanında

Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi,                                                                 
Hesab № AZ77CTRE00000000000002647902  VÖEN

2000325371. 
Büdcə təsnifatının kodu: 142191
Büdcə səviyyəsinin kodu: 7
Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Z.Xəlil 11              
Tel: 193

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.

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

Sıra sayı Əmlakın adı Əmlakın yerləşdiyi ünvan Ölçü vahidi Miqdarı Əmlakın start  qiyməti                    Əmlakın satış qiyməti                    
Sabunçu rayonu

1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 2 5 5
2 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 5 13 13

Xətai rayonu

1 TP-Link modem Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 2 20 20
Nizami rayonu

1 "Trancend" markalı Micro SD yaddaş kartı Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 2 2
Gəncə şəhəri

1 "Samsung FM Radio" markalı mobil telefon aparatı Gəncə şəhəri Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 5 5
Salyan rayonu

1 Tütün məmulatları Salyan rayonu Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 10 9 9

№
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 şərt -
lərlə satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh (manat)

1
Əmlak kom-

pleksi
Bakı şəhəri, Səbail rayonu,

Salyan sosesi, 17H
İstehsal və Xidmət Müəs si -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi

71.7 223.0 x 18000 x 45000 63000 6300 



6ШЯНБЯ, 29 ДЕКАБР 2018-ci il, №51 (1104) Åëàíëàð
29 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Gəncə 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 respublikanın şəhər və rayonlarında
təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin 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 Gəncə şəhərində yerli hərrac komissiyası

tərəfindən keçiriləcəkdir.

Gəncə şəhəri üzrə: 
ünvan: Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Zərifə Əliyeva küçəsi, 3

əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76

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: 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)
Ağdam şəhəri üzrə: 
ünvan: Ağdam rayonu, Quzanlı qəsəbəsi
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.

Lənkəran şəhəri üzrə:
ünvan: Lənkəran şəhəri, Qala Xiyabani küçəsi 30, əlaqə tele-

fonu: (kod 02525) 5-15-13
Qobustan şəhəri üzrə:

ünvan: Qobustan şəhəri, Yeni Massiv ərazisi, (DƏDRİX-in
14 saylı ərazi idarəsi), əlaqə telefonu: (kod 02024) 5-29-93

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.

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

5-11-28
Ucar şəhəri üzrə: 
ünvan: Ucar şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi 28, əlaqə telefonu:

(kod 02021) 3-01-13, 3-36-77

Salyan şəhəri üzrə: 
ünvan: Salyan şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi 107, əlaqə tele-

fonu: (kod 02125) 5-04-57, 5-05-16
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində

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

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

№
Müəssisə və
obyektin adı

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1
145 saylı

bufet
Gəncə şəhəri, Nizami

rayonu, Şəddadilər küçəsi
İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi
299.2 786.0 1 30000 x 30000 60000 6000 

№ 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,

Ş.Ələkbərova küçəsi, 7
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı

Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi
4 mərtəbəli binanın

zirzəmisinin bir hissəsi
106.9 x 60000 x 60000 6000 

2
Qeyri-yaşayış

binası
Ağdam rayonu, Böyükbəyli

kəndi
Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti, Üçoğlan kənd inzibati ərazi

dairəsi üzrə nümayəndəliyi
1 mərtəbəli ayrı tikili 210.8 2186.5 15000 7500 22500 2250 

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

29 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 11:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlin 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 Əmlak kompleksi
Lənkəran rayonu, Darquba

kəndi
İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi
62.3 1371.1 x 3250 x  4250 7500 750 

2
Taxıl qəbulu
məntəqəsi

Qobustan şəhəri, Bakı-Qazax
avtomobil yolunun 91-ci km

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 

3763.3 19551.4 x 75000 x  50000 125000 12500 

№ 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,

Ə.Vəliyev küçəsi, 3

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

Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi

176.7 x 30000 x 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 Yüksəliş yardımçı təsərrüfatı
Salyan rayonu, Peyk

kəndi
İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi
14.8 975173.9 x 1500 x 750000 751500 75150 

2 Qeyri-yaşayış binası
Astara şəhəri,

S.Vurğun küçəsi, 51
İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi
98.0 330.0 x 4000 x  3000 7000 700 

3
"Ucar 3 nömrəli Təmir Quraşdırma"

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
Ucar şəhəri, 29-cu

məhəllə
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin

sərəncamında
181.8 9934.0 x 5000 x  35000 40000 4000 

№ 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
Darayıcı sexin yarımçıq

tikilisi
Bakı şəhəri, Qaradağ
rayonu, Puta qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 

36074.7 20000 180000 200000 20000 
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat                                                                             

Torpaq müsabiqə və hərracları yanvar ayının 31-də  keçiriləcəkdir.                                                                                 
(Ərizələr  03 yanvar 2019-cu il tarixdən 31 yanvar 2019-cu il tarixədək qəbul edilir)

Sıra
№ si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra
hakimiyyəti, bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya
hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə
telefonu

Müsabiqə və ya hərraca
çıxarılan torpaq sahəsi və

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

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

icarəyə verilir

Satışda normativ
qiymət, icarədə icarə
haqqının aşağı həddi

(manatla)

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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün satılır
və ya icarəyə verilir

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

zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq
edən sənədin

nömrəsi

1
Goranboy rayonu Tatarlı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

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

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

8,60 ha İcarə 39.22 430.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrup, əkin 509012001423

2
Goranboy rayonu Tatarlı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

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

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

2,40 ha İcarə 1.73 48.00 Heyvandarlıq III qrup, örüş 509012001390

3
Şəmkir rayonu Şəmkir

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

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

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

595 kv.m
Satılır

238.00 843.00 Həyətyanı III zona 504012003928

4
Şəmkir rayonu Dəllər-
Daşbulaq Bələdiyyəsi

Müsabiqə
ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,

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

1,5 ha İcarə 1.08 90.00
Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq)

Örüş 504012003950

5
Xaçmaz rayonu Xaçmaz

Bələdiyyəsi
Hərrac 

ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nərimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

31 yanvar 2019, 15:00-dən
18:00-dək Xaçmaz rayonu

42 kv.m
Satılır

40.32 1050.00 105,00 Sahibkarlıq I zona 302012003001

6
Xaçmaz rayonu İstisu

Bələdiyyəsi
Hərrac 

ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nərimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

31 yanvar 2019, 15:00-dən
18:00-dək Xaçmaz rayonu

1000 kv.m
Satılır

221.98 1620.00 162,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 302012002839

7
Xaçmaz rayonu İstisu

Bələdiyyəsi
Hərrac 

ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nərimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

31 yanvar 2019, 15:00-dən
18:00-dək Xaçmaz rayonu

360 kv.m
Satılır

79.91 583.00 59,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 302012002785

8
Xaçmaz rayonu İstisu

Bələdiyyəsi
Hərrac 

ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nərimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

31 yanvar 2019, 15:00-dən
18:00-dək Xaçmaz rayonu

500 kv.m
Satılır

110.98 810.00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 302012002844

9
Xaçmaz rayonu İstisu

Bələdiyyəsi
Hərrac 

ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nərimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

31 yanvar 2019, 15:00-dən
18:00-dək Xaçmaz rayonu

500 kv.m
Satılır

110.98 810.00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 302012002847

10
Xaçmaz rayonu İstisu

Bələdiyyəsi
Hərrac 

ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nərimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

31 yanvar 2019, 15:00-dən
18:00-dək Xaçmaz rayonu

500 kv.m
Satılır

110.98 810.00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 302012002840

11
Xaçmaz rayonu İstisu

Bələdiyyəsi
Hərrac 

ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nərimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72

31 yanvar 2019, 15:00-dən
18:00-dək Xaçmaz rayonu

500 kv.m
Satılır

110.98 810.00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 302012002855

12
Beyləqan rayonu

Dünyamallar Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan
rayonu S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24

31 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dək Beyləqan rayonu

1126 kv.m
Satılır

118.86 4166.20 Sahibkarlıq V qrup 607012000855

13
Balakən rayonu Balakən

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

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

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

500 kv.m
Satılır

150.00 1660.00 Fərdi yaşayış evi II zona 401012001161
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Гязетдя “АзярТАъ” информасийа аэенттлийинин 

материаларындан истифадя  олунур. 
Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

"Bakı Avtomobil
Sənaye" ASC

"Bakı Kondisioneri" ASC

"Bakı Elektroavtomat" ASC

"Bakı Məişət
Maçınları" ASC

"Yeni BEMZ"
ASC

"Bakı Dəzgahqayırma" ASC"Bakı Dəzgahqayırma" ASC

Azərbaycan Xalqını

31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəyliyi Günü və Yeni il

Azərbaycan Xalqını

31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəyliyi Günü və Yeni il

münasibəti ilə təbrik edir, hamıya
xoşbəxtlik və uğurlar arzulayır!

Xalqımızı 

3311  DDeekkaabbrr  --   DDüünnyyaa

AAzzəərrbbaayyccaannllıı llaarrıınnıınn

HHəəmmrrəəyylliiyyii   GGüünnüü  

vvəə  YYeennii  ii ll

münasibəti ilə təbrik edir və 

firavan həyat arzulayır! Xalqımızı 

31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəyliyi Günü və Yeni il

münasibəti ilə təbrik edir, hər bir ailəyə səadət arzulayır!

Azərbaycan Xalqını 

31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəyliyi Günü və Yeni il

münasibəti ilə təbrik edir, hamıya xoşbəxtlik və uğurlar arzulayır!

Xalqımızı 

31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəyliyi Günü və Yeni il

münasibəti ilə təbrik edir və firavan həyat arzulayır!

Azərbaycan Xalqını 

31 Dekabr - Dünya
Azərbaycanlılarının

Həmrəyliyi Günü 
və Yeni il

münasibəti ilə təbrik 

edir, hamıya xoşbəxtlik və

uğurlar arzulayır!

Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi

və kollektivi

Azərbaycan xalqını 

31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəyliyi Günü və Yeni il

münasibəti ilə təbrik edir, yeni ildə hər bir ailəyə səadət
və xoşbəxtlik, işıqlı gələcək diləyir!
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