
Əziz həmvətənlər!
Hörmətli soydaşlar!
Azərbaycan xalqının milli-mənəvi bütövlüyünü

təcəssüm etdirən 31 Dekabr – Dünya Azər bay can lı la -
rı nın Həmrəyliyi Günü münasibətilə sizi ürəkdən təb -
rik edir, hər birinizə ən səmimi arzu və diləklərimi
yetirirəm.

İlk dəfə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
qeyd olunmuş bu tarixi gün xarici ölkələrdə məs kun -
la şıb yaşayan milyonlarla soydaşımızın azər bay can çı -
lıq məfkurəsi ətrafında sarsılmaz birliyinin və Vətənə
sədaqətinin rəmzi kimi hər il xalqımız tərəfindən ruh
yüksəkliyi ilə bayram edilir.

Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa et dik -
dən sonra yaxın keçmişimizin bir çox tarixi sınaq an -
la rında mütəşəkkil birlik və həmrəylik nümayiş et di rə -
rək, bütün sahələrdə böyük inkişafa və uğurlara nail
ol muşdur.

Bu gün Azərbaycan dövləti müstəqil daxili və xa -
ri ci siyasəti, artan beynəlxalq nüfuzu, iqtisadi, siyasi
və hərbi gücü ilə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoy-
muşdur. Bir çox qlobal transmilli və regional layi hə lə -
rin təşəbbüskarı və iştirakçısı olan ölkəmiz dünyanın
ener ji təhlükəsizliyinə sanballı töhfələr verməklə, re -
gi on da mühüm tranzit və logistika mərkəzinə çev ril -
miş dir. Zəngin təbii resurslarımız və iqtisadi poten si -
alı mız Azərbaycanın geostrateji mövqelərinin daha da
güc lənməsinə etibarlı zəmin yaradır və biz bu isti qa -
mət də ardıcıl siyasətimizi davam etdirəcəyik.

Sosial-iqtisadi, siyasi-hüquqi sahələrdə və dövlət
idarəetməsində həyata keçirilən sistemli islahatlar,
milli müstəqillik ideallarına sadiq, müasir dün ya gö -
rüş lü gənclərimizin bu prosesə daha fəal cəlb

edilməsi bizi inamla qarşıya qoyduğumuz inkişaf
stra te gi ya sı nın hədəflərinə yaxınlaşdırmaqdadır.
Uğurlu siyasətin nə ticəsidir ki, ölkədə möhkəm
ictimai-siyasi sabitlik və milli-mənəvi həmrəylik
təmin edilmiş, in san la rı mı zın maddi rifahı
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmışdır.

Dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində mürəkkəb etno-
siyasi proseslərin, din və məzhəb qarşıdurmalarının,
humanitar fəlakətlərin baş verdiyi bir vaxtda
Azərbaycan sabitliyin, etnik-dini tolerantlığın və
multikultural ənənələrin qorunub saxlanıldığı unikal
məkandır. Müasir dövrdə insanları narahat edən sülh
və təhlükəsizlik məsələlərinin, sivilizasiyalararası
dialoq problemlərinin müzakirə edildiyi bir çox
mötəbər beynəlxalq tədbirlərə, o cümlədən Dünya
dini liderlərinin II Sammitinə, Qoşulmama Hərəkatına
üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının XVIII
Zirvə Görüşünə ev sahibliyi etməsi və növbəti üç ildə
bu Hərəkata sədrliyin Azərbaycan Respublikasına
keçməsi dövlətimizin beynəlxalq nüfuzunun bariz
nümunəsidir. Təsadüfi deyil ki, bu gün dünyanın ən
gözəl şəhərləri sırasında yer alan paytaxtımız Bakı
qlobal miqyasda sülhün və əmin-amanlığın təminatı
üçün önəmli çağırışlar mərkəzinə çevrilmişdir.

Dahi Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650
illik yubileyi münasibətilə Azərbaycanda “Nəsimi
İli”nin elan edilməsi ictimai-mədəni həyatımızın
builki əlamətdar səhifələrindən biridir. “Nəsimi İli”
çərçivəsində ölkəmizdə və onun hüdudlarından
kənarda keçirilmiş rəngarəng tədbirlər Azərbaycan
mədəniyyətinin ümumbəşəri əhəmiyyətinin daha bir
nümayişi olmuşdur.

Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ

münaqişəsinin ədalətli həlli və ərazi bütövlüyümüzün
bərpası taleyüklü bir vəzifə olaraq qarşıda durur.
Dövlətimizin iqtisadi-hərbi qüdrəti, beynəlxalq
aləmdə getdikcə güclənən mövqelərimiz və fəal
siyasi-diplomatik səylərimiz bu ağrılı problemin
Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun həlli üçün
səfərbər edilmişdir. Son illər ordumuzun cəbhədə
qazandığı uğurlar da göstərir ki, əzəli və əbədi
Azərbaycan torpağı Qarabağın düşmən tapdağından
azad ediləcəyi və tarixi ədalətin zəfər çalacağı gün
uzaqda deyildir.

Azərbaycan Respublikası hazırda özünün parlaq
və davamlı inkişaf dövrünü yaşayır. Dünyanın müx tə -
lif guşələrində məskunlaşan, lakin qəlbi daim Azər -
bay can eşqi ilə döyünən soydaşlarımız da bu tarixi
pro sesdən kənarda deyil və onların xalqımızın tərəq qi -
sin də, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya icti ma iy yə ti -
nə çatdırılması işində təqdirəlayiq xidmətləri yüksək
qiy mətləndirilməlidir.

Ümidvaram ki, harada yaşamalarından asılı ol ma -
ya raq, soydaşlarımız məskunlaşdıqları ölkələrin hə ya -
tı na inteqrasiya ilə yanaşı, öz milli kimliyini, mənəvi-
əx laqi dəyərlərini, tarixi Vətənlə bağlılığı qoruyacaq,
Azərbaycanın bu günü və aydın sabahı naminə əməl
və əqidə birliyi, sarsılmaz həmrəylik nümayiş et di rə -
cək lər. Xarici ölkələrdəki çoxsaylı diaspor təş ki lat la rı -
mı zın gələcəkdə də əzmkar iradə və yüksək və tən pər -
vər liklə bu amallar uğrunda çalışacağına, xalqımızın
və dövlətimizin şərəfli adını daim uca tutacağına ina-
nıram.

Bu yolda hamınıza uğurlar, cansağlığı, ailələrinizə
xoşbəxtlik və firavanlıq arzulayıram.

Bayramınız mübarək olsun!

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Türkiyə Respublikasının Ticarət naziri xanım
Ruhsar Pekcanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul edib. 

Qonaqları salamlayan Prezident İlham Əli yev dedi:
Xoş gəlmisiniz.

Ruhsar Pekcan: Çox təşəkkür edirik. Çox məm -
nun olduq. Cənab Prezidentimizin Sizə sevgilərini, sa -
lam larını gətirdik.

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun, təşəkkür edi -
rəm.

Ruhsar Pekcan: Cənab Prezidentimizin və Sizin
uzaq görənliklə ölkələrimiz arasındakı əməkdaşlığa
ver diyiniz önəmə əsaslanaraq biz cənab nazir Cab -
barovla birlikdə iqtisadi-ticari əlaqələrin inkişaf et di -
ril mə si istiqamətində, inşallah, gözəl işlər görəcəyik.
Bu gün onunla da görüşümüz olacaq. Xatırladım ki,
Bir gə İqtisadi Komissiyanın toplantısında 147 mad də -
dən ibarət ortaq fəaliyyət planı hazırladıq. Mən cənab
Cab barov ilə birlikdə bu 147 maddədə qarşıya qo yu -
lan vəzifələrin həyata keçirilməsini daim nəzarətdə
sax layacağıq. Azərbaycanın Gömrük Komitəsinin
sədri ilə Ankara görüşümüzdə Sadələşdirilmiş Göm -
rük Dəhlizi ilə bağlı anlaşma memorandumu im za la -
mı şıq. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə olaraq Sizlərin
də dəstəyi ilə, inşallah, həm ortaq biznes forum ke çi -
rə cək, həm də ortaq Sadələşdirilmiş Gömrük Dəhlizi
haq qında anlaşma memorandumu imzalayaraq ölkə lə -
ri miz arasında ticarətin, gömrük-keçid prosedurlarının
asan laşdırılması ilə bağlı birgə addımlar atacağıq.
Həm çinin cənab prezidentlərimizin dəstəyi ilə yaxın
za manlarda bizə güzəştli ticarət müqaviləsi im za la -
maq qismət olacaq. Zati-alinizin və cənab Pre zi den ti -
mi zin razılığı ilə bu müqaviləni, - 15 maddəlik məh -
dud bir müqavilədir, - genişləndirib sənədə yeni nəsil
azad ticarət razılaşmalarını, xidmətləri, sərmayələri də
da xil etmək istəyirik. Azərbaycanın, SOCAR-ın
Türkiyədəki sərmayələri bizim üçün son dərəcədə
önəmlidir. Biz də bütün dəstəyimiz, təşviqimizlə
SOCAR-ın yanındayıq. İnşallah, yeni sərmayələr də
gözləyirik. Azərbaycanın investisiya imkanlarının
tanıdılması ilə bağlı sentyabrda təqdimat təşkil etməyi
nəzərdə tuturduq. Amma, cənab Prezident, indi həm -
kar larımızla müzakirələr aparıb fevral ayında Tür ki -
yə də Azərbaycanın investisiya iqlimi ilə bağlı təq di -
mat təşkil etməyi planlaşdırırıq.

Prezident İlham Əliyev: Çox gözəl, çox təşəkkür
edirəm. Xahiş edirəm mənim də səmimi salamlarımı
əziz qardaşım Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana
çatdırasınız. İki gün bundan öncə biz telefonla da nış -
dıq, bu il ərzində görülmüş işlərə bir daha nəzər saldıq.
Doğrudan da 2019-cu il bizim əlaqələrimiz üçün çox
uğurlu il olmuşdur. Bizim çoxsaylı görüşlərimiz, eyni
zamanda, nazirlər səviyyəsində keçirilmiş görüşlər,
bey nəlxalq tədbirlərdə görüşlərimiz birliyimizi daha
da gücləndirdi. Bildiyiniz kimi, bu il Bakıda Türkdilli

Döv lətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Zirvə Görüşü ke çi -
ril mişdir. Bu Zirvə Görüşü bir daha türkdilli dövlətlər
ara sındakı birliyi, həmrəyliyi təsdiq etdi. Əlbəttə,
Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri xüsusi önəm daşıyır və
bu əlaqələr bu gün ən yüksək zirvədədir. Biz siyasi, iq -
ti sa di, sərmayə qoyuluşu, enerji, nəqliyyat, mə də niy -
yət sahələrində sıx əməkdaşlıq edirik. Elə bir sahə
yox dur ki, biz uğurla əməkdaşlıq etməyək.

Əlbəttə, bu il də çox önəmli hadisələr birgə qeyd
olundu. Onlardan biri də TANAP-ın Avropa sərhədinə
çatdırılması layihəsidir. Biz TANAP-ın Türkiyə ba za -
rı na çatdırılmasını keçən il qeyd etmişdik. Bu il no -
yab rın sonunda isə TANAP artıq Avropa sərhədinə
çatdırıldı və bu tarixi hadisəni birlikdə qeyd etdik.
Əminəm ki, gələn il Cənub Qaz Dəhlizi tam istismara
veriləcək və beləliklə, bizim birgə həyata keçirdiyimiz
bu nəhəng layihə artıq başa çatacaq.

Qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu məsələlərində də çox
gözəl nəticələr var. Azərbaycan bu günə qədər Tür ki yə -
yə 17 milyard dollardan çox, Türkiyə isə Azər bay ca na
12 milyard dollardan artıq sərmayə qoyub. Qeyd et di -
yiniz kimi, SOCAR-ın yeni planları, yeni sərmayə qo -
yuluşu layihələri var. Onlar da həyata keçdikcə bizim
Türkiyəyə yatırdığımız sərmayənin həcmi 20 mil yard
dollara çatacaq. Bu, bir daha bizim qar daş lı ğı mı zı
göstərir. Çünki ancaq bir-birinə sıx bağlı olan öl kə lər bir-
birinin iqtisadiyyatına bu qədər yatırım qoya bilərlər.

Biz çox şadıq ki, Azərbaycanda yüzlərlə Türkiyə
şirkəti fəaliyyət göstərir. Onlar bizim üçün çox önəmli
layihələrdə - xüsusilə texnoloji baxımdan tutumlu,
inşaat və sənaye layihələrində iştirak edirlər. Bakıda bir
çox müasir binanın inşaatında, dizaynında və
memarlığında Türkiyə şirkətlərinin izi vardır. Burada
xarici şirkətlər arasında dövlət xətti ilə gerçəkləşən

layihələrdə Türkiyə şirkətləri böyük üstünlük təşkil
edir. Bu da təbiidir. Çünki biz hər bir sahədə bir-bi ri mi -
zi dəstəkləyirik, həm siyasi sahədə, həm də iqtisadi və
ticarət sahələrində. Qarşılıqlı ticarət dövriyyəsi də ar tır.
Artıq hazır olan preferensianal ticarət anlaşması da
imzalanandan sonra ticarət dövriyyəsi daha da ar ta caq.

Əminəm ki, sizin Azərbaycana bugünkü səfəriniz
çox uğurlu olacaq. Bu, bizim ilin sonunda iki ölkə
arasındakı əlaqələrə verdiyimiz önəmin gözəl nəticəsi,
bir yekunudur. Yekun da çox müsbətdir.

Ruhsar Pekcan: İnşallah, cənab Prezidentim. Azər -
bay canın və Türkiyənin beynəlxalq platformalarda hər
za man bir-birinin yanında olması da cənab Pre zi den ti -
mi zin və Zati-alinizin sayəsində bizim ayrı bir xü su -
siy yə timizdir. Biz sizlərə təşəkkür edirik. Sizin
TANAP-la bağlı mərasimdəki çıxışınızı daim xa tır la -
yı ram. Bu, möhtəşəm, ölkələrimizin əlaqələrini çox
yax şı izah edən bir çıxış idi.

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Ölkə başçısı cənab İlham Əliyev Rusiyanın İq ti sa -

di İnkişaf nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
də qəbul edib .

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev dekabrın 24-də Rusiya Federasiyasının İqtisadi
İn kişaf naziri, Rusiya-Azərbaycan Hökumətlərarası
İq tisadi Komissiyasının həmsədri Maksim Oreşkinin
baş çılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, Maksim Oreşkin Pre zi -
dent İlham Əliyevə xatirə hədiyyəsi təqdim etdi.

Azərbaycan Prezidenti İlham ƏLİYEV dedi:
-Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sizi yenidən gör -

mə yi mə şadam. Xoş gəlmisiniz.
Bu gün biz əməkdaşlığımızın bir ilini bir növ rəs -

mən başa vururuq. Bu il çox səmərəli və məhsuldar

olub. Mənim fikrimcə, bu il biz həm əvvəlki illərdə,
həm də bu il nəzərdə tutduqlarımızın hamısına nail ol -
mu şuq. Əlbəttə, bu il münasibətlərimizin davamlı in -
ki şa fı həm regional siyasətdə, həm də bütövlükdə çox
mühüm amildir. Buna görə əminik ki, gələn il də uğur -
lu əməkdaşlıq edəcəyik, nəzərdə tutduğumuz planlar,
başladığımız layihələr həyata keçiriləcək. Eyni qayda
ilə sizin əvvəlki səfəriniz çərçivəsində iri əczaçılıq
zavodu açıldı, yeni maşınqayırma zavodunun təməli
qoyuldu. Əlbəttə, rəmzi haldır ki, əməkdaşlığımızın
bu ilini ölkələrimizi əlaqələndirən körpünün açılışı ilə
başa vururuq. Mən bunu çox əlamətdar hadisə hesab
edirəm. Ona görə ki, həm sovet dövründə, həm də
postsovet illərində Rusiya ilə Azərbaycanı yalnız bir
körpü bağlayırdı, hərçənd onu əsl körpü adlandırmaq
da olmaz, o körpü çoxdan köhnəlmişdi. Buna görə
yeni körpü biznes, qarşılıqlı faydalı beynəlxalq
əməkdaşlıq, nəqliyyat dəhlizi üçün yeni qapılar
deməkdir. Beləliklə, ilin məhz bu cür əlamətdar hadisə
ilə başa çatması çox rəmzi məna daşıyır.

Bu il ərzində əlamətdar hadisələr çox olub - Pre zi -
dent Vladimir Vladimiroviç Putin və Rusiyanın digər
rəh bərləri ilə mənim görüşlərim, rəsmi nümayəndə
he yətlərinin səfərləri, iqtisadi, humanitar sahədə
əmək daşlıq. Gələn il də çox mühüm tədbirlər nəzərdə
tu tu lur, o cümlədən Sankt-Peterburqda keçiriləcək
mə dəniyyət forumunda Azərbaycan əsas qonaq kimi
təm sil olunacaq. Bu, çox şərəfli missiyadır. Biz Ru si -
ya tərəfinə minnətdarıq ki, belə bir fəxri qonaq qis -
min də məhz bizim ölkəmiz seçilib. Bu tədbirə hazırlıq
ən yaxın vaxtlarda başlanacaq.

Sizi bir daha salamlamaq istərdim. Şadam ki, tez-
tez görüşürük. Buna səbəb həm praktiki, həm də mə -
ra sim xarakterli tədbirlərin çox olmasıdır. Sizi gör mə -

yə bir daha şadam və yeni ildə sizə uğurlar, dost Ru si -
ya ya yeni qələbələr arzu edirəm.

X  X  X
Rusiyanın İqtisadi İnkişaf naziri Maksim OREŞKİN

dedi:
-Çox sağ olun, hörmətli İlham Heydər oğlu. Mən

və həmkarlarım doğum gününüz münasibətilə Sizi bir
da ha təbrik edirik. Bu gün çox gözəl gündür. Biz gə -
lən də hava dumanlı idi. İndi isə göy qübbəsi altında
ma vi səma görünür. Bu, çox yaxşı əlamətdir.

Biz hər dəfə Azərbaycana gəlməyə sevinirik. Hə -
qi qə tən indi bizim həyata keçirdiyimiz, məntiqi son lu -
ğa çatdırdığımız layihələrin sayı get-gedə artır. Bu,
çox yaxşı haldır. Ona görə ki, hər bir belə layihə öl kə -
lə ri mizi daha da yaxınlaşdırır, iqtisadiyyatımız daha
fə al artır, insanların rifahı yaxşılaşır. Buna görə biz bu
məq səd lərə istiqamətlənmişik və bu yöndə işləyirik.
Biz hər addımda yeni layihələr düşünüb tapmağa çalı -
şı rıq, onlar həqiqətən bizim irəliləməyimizə kömək
edir. Məsələn, indicə həmkarlarımızla maliyyə mə sə -
lə si ilə bağlı bir məqamı müzakirə edirdik. Baxarıq,
ola bilsin bu istiqamətdə işləyəcəyik. Rusiyada “Mir”
ad la nan bir ödəmə sistemi var. Bizim türkiyəli həm -
kar lar ımız bu sistemi öz bazarlarında tətbiq edirlər.
Bu, Türkiyəyə gedən rusiyalı turistlər üçün çox müna-
sibdir. Siz bizim qarşımızda turist mübadiləsini inkişaf
etdirmək vəzifəsini qoymusunuz. Biz bu göstəricini
milyona çatdırmağa çalışırıq. Həqiqətən, turistlərin
ölkələrimiz arasında gediş-gəlişi nə qədər sadə, rahat
olsa, turist axını bir o qədər çox olacaq. Biz həm kar la -
rı mızla razılığa gəlmişik ki, bu məsələni araşdıraq, hə -
min sistemin Azərbaycanda tətbiq edilməsinin nə də -
rə cə də mümkün olmasını aydınlaşdıraq. Buna görə
daha fəal işləməyə hazırıq.

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

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının 
keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları 
yanvar ayının 30-da  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin dünya azərbaycanlılarına
TƏBRİKİ

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Türkiyənin Ticarət nazirinin
və Rusiyanın İqtisadi İnkişaf nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətlərini qəbul edib

Xalqımızı qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İl bayramı münasibətilə təbrik edirik!
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Müasir dövrdə azad və müstəqil ölkəmiz dünyada tolereantlığın,
humanizmin, multikulturalizmin əsas mərkəzlərindən biri kimi

“İri dövlət şirkətlərinə dair vahid məlumat bazası”nın istifadə qaydalarına dair təlim keçirilib

Bu həftə 7 ünvanda mənzillər səyyar qeydiyyata alınacaq

Multikultural ənənələrin tarixi ölkəmizdə qə -
dim dövrlərdən  süzülüb gəlir, humanist və tolerant
xal qımız həmişə bu nüansa həssas yanaşmışdır.
Bunun sayəsində də müasir dövrdə ölkəmizdə
müx təlif etnoslar, müxtəlif dinin nümayəndələri
qar şı lıqlı şəraitdə dinc və sülh şəraitində yaşayırlar.
Mul ti kulturalizmin mahiyyətində çoxmillətlilik,
çoxmədəniyyətlilik, beynəlmiləlləşmə, dünyəvi -
ləş mə, kosmopolitizm kimi məsələlər də durur.
Mul ti kulturalizm siyasəti nəticəsində az saylı
xalqların mədəni inteqrasiyası prosesi baş verir.
Müxtəlif xalqların mədəni ruhu qarşılıqlı mübadilə
nəticəsində zənginləşməyə məruz qalır. Mul ti kul -
tu ralizm bir dövlətdə, bir cəmiyyətdə  mövcud olan
də yərləri çoxaldır. Bu dəyərlər yaradıcılıq və qu ru -
cu luq elementlərini artırır. Multikulturalizm mə ka -
na xarici mədəni elementlərin axınını təmin edir.
Bu axın sayəsində regional mədəni inteqrasiya for -
ma laşır və mədəniyyət regionu meydana gəlir. Də -
yər lər sistemi zənginləşir. Multikulturalizm sa yə -
sin də dünyanın mədəniyyət potensialı bir məkana
cəlb olunur. Multikulturalizm xalqın və dövlətin
dün yəviliyini təmin edir və xalqın, millətin, döv lə -
tin dünyada sürətlə tanıdılmasını həyata keçirir.
Mul tikulturalizm dünyanın əksər xalqlarından iba -
rət olan bütövü yaradır və ümummədəniyyət müs -
tə vi sini meydana gətirir. Ölkəmizdə mul ti kul tu ra -
lizm ənənələrinin möhkəmləndirilməsində xal qı -
mı zın ümummilli lideri Heydər Əliyevin və onun
la yiq li davamçısı Azərbaycan Respublikasının Pre -
zi denti İlham Əliyevin oynadığı rolu da qeyd et -
mək yerinə düşərdi. Azərbaycan Respublikasının
Pre zi denti İlham Əliyev ölkəmizdə multikultural
ənə nə lərinin möhkəmləndirilməsi və bu ənənlərin
dün yaya tanıdılması məqsədilə bir sıra uğurlu
siyasət həyata keçirtdi. Bu uğurlu siyasət zəmnində
ölkəmizdə 28 fevral 2014-cü ildə Azərbaycanda
Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, mul ti -
kul turalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət  mü şa -
vir li yi yaradıldı və 15 may 2014-cü ildə isə Azər -
baycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
tərəfindən Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mər -
kəzinin təsis edilməsi barədə sərəncam im za landı.
Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti və
sosial həyat tərzidir. Mədəni müxtəliflik və milli
özünəməxsusluq , fərqli mədəniyyətlər , xalqların
diniəxlaqi və dil xüsusiyyətləri, adət-ənənələri, mi -
fo lo ji və birgəyaşayış xüsusiyyətləri fənnin əsas
pri oritet istiqamətlərini müəyyənləşdirir.  Mul ti kul -
tu ra lizm tolerantlığın təcəssümüdür. Mul ti kul tu ra -
lizm başqa xalqların nümayəndələrinə, başqa din -
lə rə və dilə olan hörmətdir. Multikulturalizm ay rı -
seç kiliyə yol vermədən bütün xalqları və millətləri
bir ləşdirir. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda
mul tikulturalizmin banisi, prezident İlham Əliyev
isə onun layiqli davamçısıdır. İlham Əliyevin uğur -
lu və davamlı siyasi fəaliyyəti nəticəsində Azər -
baycanda multikulturalizm ideyaları formalaşmış,
öz inkişaf zirvəsinə ucalmış, cəmiyyətin sosial hə -
yat tərzinə və azərbaycançılıq ideologiyasının tər -
kib hissəsinə çevrilmişdir. 

Multikulturalizim çoxmillətli ölkələrdə etnik-
mədəni müxtəliflik kimi heç də birdən-birə for ma -
laş mır. Bu proses uzun müddətli tarixi şəraitdə baş
ve rir. Bu baxımdan da bir sıra Qərb ölkələrində
multikulturalizm siyasəti tamamilə və ya qismən
iflasa məruz qalmışdır. Heç şübhəsiz ki, bu iflasın
əsas səbəblərindən də biri onun tarixi köklərinin

olmaması ilə bağlıdır. Bütün bunlardan fərqli ola -
raq ölkəmizdə tarixən 30-a yaxın millət və etnik
qrup lar təhlükəsiz bir şəraitdə azad yaşamışlar.
Həm müasir dövrdəki statistik göstəricilər və həm
də tarixi faktlar bütün bunların doğruluğunu təsdiq
edir. Azərbaycan türkləri müxtəlif dil ailəsinə məx -
sus olan tatarlarla, ahısqa türkləri ilə, tatlarla, ta lış -
lar la, dağ yəhudiləri ilə, kürdlərlə, udilərlə, ləz gi -
lər lə, avarlarla, saxurlarla, buduqlarla, ingiloylarla,
qır ğızlarla, xınalıqlarla, ruslarla, malakanlarla, və
baş qa etnik azlıqlarla humanist prinsiplər əsasında
ya şa mışlar.  Müasir dövrdə multikulturalizm öl kə -
mi zin milli siyasətində mühüm və önəmli bir yer
tu tur. Dövlət səviyyəsində aparılan bütün bu təd -
bir lə rin nəticəsinə, humanist və tolerant tarixi keç -
mi şimizə istinadən fəxrlə deyə bilərik ki, mul ti kul -
tu ra lizm siyasəti gələcəkdə də ölkəmizin milli si -
ya sətinin əsas bazasını təşkil edəcəkdir. Ölkəmizdə
mövcud olan demokratik prinsiplər multikultural
dəyərlərin inkişafı üçün münbit zəmin yaratmışdır.
Multikulturalizm hamı tərəfindən tanınan, müxtəlif
mədəniyyətlərə tolerant münasibətə əsaslanan
dinc, yanaşı yaşama prinsipidir. Azərbaycan üçün
fərqli baxışlara, adətlərə, vərdişlərə dözümlülük
mövqeyi bəsləmək demokratik dövlət stra te gi ya sı -
dır. Azərbaycan ümummilli həmrəyliyin inkişafı
üçün əlverişli mühitdir, mənsubiyyətindən asılı ol -
ma yaraq ərazisində məskunlaşan hər bir vətəndaş
Azər baycanın sərvətidir. 

Tarix boyu ölkəmiz tolerantlığın, dini dö züm -
lüyün və mədəniyyətlərarası dialoqun vətəni kimi
dün yaya açıq olmuşdur. Azərbaycan Respublikası
Kons titusiyasının 25-ci maddəsinə əsasən mən şə -
yindən, irqindən, dinindən və dilindən asılı ol ma -
ya raq hamının hüquq və vəzifələrinə hörmət təmin
edil mişdir. Müstəqilliyin inkişafı gedişində mul ti -
kul tu ral dəyərlərin qorunması sahəsində əsaslı hü -
qu qi baza təşəkkül tapmışdır ki, bununla da diskri-
minasiyanın, rasizmin, ksenofobiyanın, isla ma fo -
bi ya nın və anti-semitizmin təzahürü yolunda ciddi
ma neələr yaradılmışdır.  Müasir dövrdə azad və
müs təqil ölkəmiz dünyada tolereantlığın, hu ma niz -
min, multikulturalizmin əsas mərkəzlərindən bi ri -
nə çevrilmişdir. Bu baxımdan ölkəmizdə mul ti kul -
tu ra lizmə aid mütəmadi tədbirlər təşkil olunur,
bey nəlxalq və regional əhəmiyyətli konfranslar, se -
mi narlar keçirdilir. Bu qəbildən olan tədbirlər içə -
ri sin də Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu xüsusi
bir mövqeyə malikdir. Xatırladaq ki, I Bakı Bey -
nəl xalq Humanitar Forumu 10-11 oktyabr 2011-ci
il ta rixində, II Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu
4-5 oktyabr 2012-ci il tarixində, III Bakı Bey nəl -
xalq Humanitar Forumu 31 oktyabr – 1 noyabr
2013-cü il tarixində, IV Bakı Beynəlxalq Hu ma ni -
tar Forumu 2-3 oktyabr 2014-cü il tarixində, V
Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu da 29-30
sent yabr 2016-ci ildə tarixində yüksək səviyyədə
keçirilmişdir. Bütün bu proseslər bir daha onu
sübut edir ki, ölkəmizdə multikulturalizmin yeni
modeli artıq bərqərar olmuşdur. Azərbaycanın
modernləşməsi prosesi yeni əsrin başlanması ilə
yeni vüsət alır. Prezident İlham Əliyevin yeritdiyi
konstruktiv  daxili və xarici siyasət nəticəsində
Azərbaycan dünya birliyi ölkələri arasında özünün
müstəqil siyasəti, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı
ilə xüsusi yer tutur. Son illərdə ölkəmizdə keçirilən
bir sıra beynəlxalq tədbirlər onun nüfuzunu daha
da artırmış, tolerantlıq, milli və dini inkişaf

sahəsində yeni Azərbaycan modelinin yaranmasına
səbəb olmuşdur. Azərbaycan, habelə Bakı şəhəri
İslam mədəniyyətinin mərkəzi kimi də ad
çıxarmışdır. 

Multikultural cəmiyyətlərdə rəvan inkişaf hal la rı
yaşanır və dövlətin beynəlxalq aləmdə təh lü kə siz li yi
yüksək səviyyədə təmin oluna bilir. Çox mə də niy -
yətli mərkəzə çevrilmə mədəniyyətlərin qar şı lıq lı
şəkildə qovuşmasına və hər bir mədəniyyət tərə -
findən islah olunmasına səbəb olur. Müxtəlif mə -
dəniyyətlərin bir-biri ilə iç-içə yaşaması ilə xarak -
terizə olunan multikultural cəmiyyətlərdə mə -
dəniyyətlər sanki süzgəcdən keçirilir və müsbət
amal lara sığınan mədəni dəyərlər öz varlığını qo ru -
yub saxlaya bilir. Mədəniyyətlərin qarışması za ma nı
xalqların nümayəndələri müsbət dəyərləri, üstün
cəhətləri qəbul etməklə əksər hallarda öz mə də niy yət
stereotiplərindən azad olurlar və islah olu nur lar.
Xalqların qarışması nəticə etibarilə dövlətlər ara sında
məcburi barışıqları yaradır və qarşılıqlı güzəştləri
meydana gətirir. Böyük dövlətlərin xalq larının kiçik
dövlətlərdə məskunlaşmaları həmin döv lətlərin
təhlükəsizliklərinin təmin olunmasına şərait yaradır. 

Multikulturalizm şəraitində mədəniyyətlərarası
dialoq anlayışı da olduqca mühüm bir əhəmiyyət
kəsb etməkdədir. Çünki mədəniyyət həm cəmiy yə tə
və həm də ayrı-ayrı fərdlərə mühüm təsir göstərə bi -
ləcək geniş spektli bir anlayışdır. Bu gün dün ya da
mədəni tarazlığın bərpa olunması üçün mul tik lu tu -
ralizmin, mədəniyyətlərarası dialoqun rolu ol duq ca
önəmlidir. Mədəniyyətlərarası dialoq an la yı şı nın
əslində dünya üzərindəki mədəni müx tə lif li yin
fərqində olmasının bir nəticəsi kimi ortaya çıx dı ğı
görülməkdədir. İnsan bildiyi və vərdiş etdiyi şey lərin
xaricinə çıxmağa hər zaman müsbət baxmaz,
bilmədiyi, tanımadığı ilə dost olmaqda tə rəd düdlər
yaşayar. Halbuki, dünya getdikcə qlobal bir kənd
halını almaqdadır. Artıq ayrı irq, din və mə -
dəniyyətlərdən insanlar eyni məkanda ya şa maq da dır.
Bu səbəblə multikultural həyata uy ğun laş maq və
müxtəlif mədəniyyətlərdən insanlarla di aloq
qurmağımız gözlənilən prosesdir. Nəticədə həm

mədəniyyətlərarası, həm də dinlərarası əla qə lər
vasitəsi ilə ortaya çıxacaq yaxınlaşmalar fərqli mə -
dəniyyət və ənənələrə mənsub insanlar bir bir lə ri ni
rədd və inkar etməkdən daşınıb, bir-birlərini qə bul
etməyə, yanaşmalarına və dini inanclarına da ha
uyğun bir mühit formalaşdırmalarına səbəb olacaq.
Bu cür yanaşmaların ən əhəmiyyətli faydası tolerant-
sızlıqdan tolerantlığa, qınamaqdan şəf qət li olmağa,
düşmənçilikdən humanist dostluğa, rəqabətdən
birliyə, kompromisə, ədavətdən xilas olunmağa və
xaosdan nizamlı həyat tərzinə gəlib çıxmasıdır.

Multikulturalizm prosesi müsbət yönümlü bir ten-
densiya olduğu üçün bu prosesin parlaq gələcəyi də
göz önündədir. Məhz multikulturalizm prosesi
vasitəsilə milli azlıqlara mədəniyyətində ehtiva olunan
müsbət əxlaqi dəyərlər, mənəvi keyfiyyətlər,
özünəməxsusluq, orjinallıq həm öz varlığını qoruyur
və eyni zamanda da bu mə də niy yət lər dünyaya
tanıdılır. Ümumiyyətlə, mul ti kul tu ral dəyərlər
sisteminin bir sıra üstün xüsusiyyətləri var dır. Bu
üstün xüsusiyyətlərdən də biri müxtəlif
mədəniyyətləri təmsil edən hər bir fərdin özündərk
pro sesi ilə bağlıdır. Hər bir şəxs həm öz mə də niy yə ti -
nin, həm də dünya mədəniyyətinin təm-sil çi si dir. Bir
dövlət ərazisində yaşayan çoxlu sayda xalq lar elə
dünya mədəniyyətinin həmin dövlətdə ki çik bir
mədəni modelini formalaşdırır. Mul ti kul tu ra lizm
xalqlarda mədəni və dini tolerantlığı ya ra dır.
Mədəniyyət bir obyekt olaraq insanların fəlsəfi
düşüncə ifadəsidir və bu nöqteyi-nəzərdən, özündə
kompleks xarakterli ümumiləşmiş ifadələri əks etdirir.  

Multikulturalizm yalnız ideologiya və siyasət
müstəvisində qəbul edilərsə, mükəmməl ola bil -
məz. Onun mükəmməl modelə çevrilməsi üçün ta -
ri xən formalaşan, neçə-neçə xalqların yaddaşında
həkk olunan mədəni birgəyaşayış modelinin artıq
"genetik" səviyyədə oturması, ünsiyyət və to le rant -
lıq mədəniyyətinin ənənəyə çevrilməsi lazımdır.
Azərbaycan modelində bu var.  Azərbaycanda
mul ti kulturalizm bu gün öz milli-mənəvi qay naq -
la rından qidalanaraq möhtəşəm bir dövrünü ya şa -
yır. Hər bir milli azlıqların iqtisadi-sosial sahələrlə

yanaşı, onun milli mədəniyyətinin də hər vasitə ilə
inkişaf etdirilməsini, bu mədəniyyətin özü nə məx -
su sluğunun qorunub saxlanmasını, xalq ənən ə lə ri -
nin, mərasim və adətlərinin, mənəvi dəyərlərinin
dir çəldilməsini və eyni zamanda xarici ölkələrlə
mə dəni əməkdaşlığı genişləndirməklə bədii və qar -
şı lıqlı yaradıcılıq əlaqələrinin bir daha möh kəm -
lən di rilməsini tələb edir.

Azərbaycan əsrlər boyu mədəniyyətlərin qo -
vuş duğu məkanda yerləşməklə dinlər və sivilizasi-
yalararası anlaşmada aparıcı rol oynayıb. Bu gün
dünya üçün multikultural dəyərlər nə qədər yeni
olsa da, Azərbaycan bu dəyərlər sisteminə - yəni,
eyni bir ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların hüquq-
larını tanıyan humanist dünyagörüşü və ona uyğun
siyasəti ilə min illərdir bəşəriyyətə nümunə gös tə -
rir. Azərbaycanın dünya ölkələrinə təqdim etdiyi
mul tikultural model xalqların dostluq və mehriban
şə raitdə birgə yaşamasını təmin edən modeldir.
Azər baycan Respublikasının Prezidenti cənab İl -
ham Əliyev multikulturalizmi dövlət siyasəti elan
edə rək Azərbaycanda multikulturalizm ənə nə lə ri -
nin qorunub saxlanması, daha da inkişaf et di ril mə -
si və geniş təbliğ olunması məqsədilə 2016-cı ili
“Multikulturalizm ili” elan etmişdir. 

Multikulturalizmin vətəndaşların həyat tərzinə
çev rilməsi onun inkişafının ən yüksək mər hə lə si -
dir. Bu mərhələdə vətəndaş cəmiyyəti mul ti kul tu -
ra li zmin cəmiyyətdə yayılmasında olduqca fəal rol
oy nayır. Multikulturalizm ideyaları ictimai şüurda
möh kəmlənir. Azərbaycanda multikulturalizmin
döv lət siyasəti və həyat tərzinə çevrilməsi onun
yük sək inkişaf mərhələsindən xəbər verir.

Minarə İbrahimzadə
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin ya nında

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri  Xidmətində
İnsan resurslarının idarə edilməsi şöbəsinin
məsləhətçisi, Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının magistrantı

“İri dövlət şirkətlərinə dair vahid məlumat
bazası”nın istifadə qaydalarına dair təlim keçirilib.
Bununla bağlı iri dövlət şirkətlərinin və aidiyyəti
dövlət qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə

praktiki seminar olub. 
Məqsəd vahid məlu -

mat bazasının mahiyyəti,
üstünlükləri, istifadə qay -
da ları ilə bağlı iri dövlət
şir kətlərinin nüma yən də -
lərini məlumatlandırmaq,
o cümlədən idarəetmədə
optimallığı, effektivliyi
artırmaqdır.  

Bildirilib ki, Azər bay -
can Respublikası Nazirlər
Kabineti 4 sentyabr 2019-
cu il tarixində “İri dövlət

şirkətlərinə dair vahid məlumat bazasının for ma -
laş dı rılması və ondan istifadə Qaydaları”nın təsdiq
edil məsi barədə Qərar qəbul edib. Bu qaydalar
“Döv lət əmlakının özəlləşdirilməsinin sürət lən di -

ril mə si və idarə edilməsinin səmərəliliyinin artı rıl -
ma sı ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Res publikası Prezidentinin 19 iyul 2016-cı il tarixli
Fərmanı əsasında hazırlanıb. 

Dövlət əmlakının idarə edilməsində səmə rə li li yin
artırılması, dövlət əmlakının qorunub sax la nıl ma sı
və istifadəsi üzərində dövlət nəzarətinin tək mil ləş -
dirilməsi ilə bağlı iri dövlət şirkətlərinə dair vahid
məlumat bazasının formalaşdırılması isti qa mə tində
artıq intensiv işlər görülür. Bu platforma ay rıca
bölmə olaraq elektron xidmətlər portalında (e-
emdk.gov.az) yerləşdirilib. Özündə 20-ə yaxın iri
dövlət şirkətin cəmləşdiyi platformada kadr uço tu
üzrə məlumatlar, maliyyə və mühasibat gös tə riciləri,
o cümlədən daşınmaz əmlaka dair he sa bat formaları
yer alır. Məlumat bazasına iri dövlət şir kətləri
tərəfindən onlayn rejimdə müvafiq mə lu mat ları daxil
etməyə imkan verən veb platforma ya ra dılmışdır. 

Qeyd edilib ki, kadr uçotu hissəsində informa-
siya sisteminin iştirakçılarına aid ştat vahidi, fak ti -
ki işləyənlərin sayı, vakant yerlərin sayı, mü hən -
dis-texniki heyətin sayı və əməkhaqqı fondu ba rə -
də məlumatlar əks olunub. Maliyyə göstəriciləri
özün də “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Stan -
dart larına əsasən mühasibat uçotunun aparılması
Qay daları”na 1 və 2 nömrəli əlavələrdəki hesabat
for maları və bu formalarda göstərilən məlumatları
cəm ləşdirib. Daşınmaz əmlaka dair məlumatlara
isə bu sistemin iştirakçılarına aid daşınmaz əm lak -
la rın sayı, tikililərin ümumi sahəsi, istehsal tə yi nat -
lı binaların sahəsi, tikililərin balans dəyəri, ti kil i lə -
rin qalıq dəyəri və ümumi torpaq sahəsi barədə in -
for masiyalar aiddir. 

Həmin məlumatlar iri dövlət şirkətləri tə rə fin -
dən informasiya sisteminə gücləndirilmiş elektron
im za dan və ya digər elektron eyniləşdirmə vasi tə -

lə rin dən istifadə olunmaqla daxil edilməli və təs -
diq lə yən şəxsin gücləndirilmiş elektron imzası ilə
im zalanmalıdır. 

Bu informasiya sistemi vasitəsilə dövlət əmlakı
da ha səmərəli istifadə ediləcək, həmin mü əs si sə lər -
də korporativ idarəetmənin tətbiqi və onların ma -
liyyə-təsərrüfat fəaliyyətində şəffaflıq ar tı rı la caq.
Həmçinin iri dövlət şirkətlərinin maliyyə-tə sər rü fat
fəaliyyəti müqayisəli təhlil ediləcək, daxil edi lən
məlumatlar real vaxt rejimində əldə olu na caq. 

Tam əhatəli, dəqiq, etibarlı və çevik qaydada
ye niləşən bazaya gələcəkdə digər dövlət mü əs si sə -
lə ri nin də inteqrasiyası həyata keçirilə bilər. İn for -
ma si ya sisteminə daxil edilmiş məlumatların mü -
ha fi zəsi yüksək səviyyədə aparılır, tam olaraq təh -
lü kə siz lik təmin edilir.

Sonda tədbir iştirakçılarının sualları cavablan-
dırılıb.

İstismarına icazə verilən binalardakı mənzillərin
dövlət qeydiyyatına alınması məqsədilə müxtəlif
ünvanlarda səyyar xidmətlər təşkil olunur.

“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol”
kampaniyası çərçivəsində növbəti səyyar qeydiyyat

Yasamal rayonunda keçiriləcək. 23-29 dekabr
tarixlərində 7 ünvan üzrə göstəriləcək qeydiyyat
xidməti 1300-ə yaxın mənzili əhatə edəcək.

Qeydiyyat kampaniyası 23 dekabrda
D.Bünyadzadə küçəsi, 11D, 24 dekabrda M.Se yi -

dov küçəsi, 3149-cu məhəllə, 25 dekabrda Moskva
pros pekti, 3168-ci məhəllə, 26 dekabrda D.Bün -
yad  zadə küçəsi, 15 A ünvanlarındakı binaların hə -
yə tində təşkil olunacaq. Dekabrın 27-də qeydiyyat
xidməti D.Əliyeva küçəsi, ev 17 ünvanında, 28

dekabrda Talıblı və D.Bünyadzadə küçələrinin
kəsişməsində, 29 dekabrda isə Z.Xəlilov küçəsi,
586-cı məhəllədə çoxmərtəbəli binaların həyətində
davam etdiriləcək.

Mənzillərini dövlət qeydiyyatına almaq

istəyənlər müvafiq tarixlərdə saat 09:00-dan 17:00-
dək şəxsiyyət vəsiqəsi, protokoldan çıxarış və
maliyyə arayışını səyyar ofisə təqdim etməlidir.
Mobil ofislərdə vətəndaşlar daşınmaz əmlakla
bağlı suallarına da cavab ala bilərlər.

“Multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti və həyat

tərzidir... Bu gün Azərbaycan artıq dünyada tanınmış

multikulturalizm mərkəzlərindən biridir.”
İlham Əliyev, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları yanvar ayının 30-da  saat 15:00-da keçiriləcəkdir. 

(Ərizələr 30 dekabr 2019-cu il - 29 yanvar 2020-ci il tarixlərində 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 Siyəzən rayonu Həmyə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Sumqayıt ərazi şöbəsi 4,6694 ha İcarə 47.60 303.50 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 305012000910

2 Siyəzən rayonu Zarat
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Sumqayıt ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 210.00 975.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 305012001109

3 Siyəzən rayonu Zarat
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Sumqayıt ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 210.00 970.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 305012001106

4 Abşeron rayonu Qobu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi 394 kv.m Satılır 354.60 839.20 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015197

5 Abşeron rayonu Saray
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 540.00 3408.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015176

6 Abşeron rayonu
Mehdiabad Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
1450 kv.m

Satılır 1305.00 2929.00 Kənd təsərrüfatı V qrup şərti yararsız 308012015076

7 Abşeron rayonu
Mehdiabad Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
1600 kv.m

Satılır 1440.00 3232.00 Kənd təsərrüfatı V qrup şərti yararsız 308012014345

8 Abşeron rayonu
Mehdiabad Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
1055 kv.m

Satılır 949.50 2131.10 Kənd təsərrüfatı V qrup şərti yararsız 308012014342

9 Abşeron rayonu
Mehdiabad Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi 330 kv.m Satılır 297.00 666.60 Kənd təsərrüfatı V qrup şərti yararsız 308012014349

10 Abşeron rayonu
Mehdiabad Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi 166 kv.m Satılır 149.40 335.30 Kənd təsərrüfatı V qrup şərti yararsız 308012014346

11 Abşeron rayonu
Mehdiabad Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi 190 kv.m Satılır 171.00 384.00 Kənd təsərrüfatı V qrup şərti yararsız 308012014341

12 Abşeron rayonu
Mehdiabad Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi 713 kv.m Satılır 641.70 1440.30 Kənd təsərrüfatı V qrup şərti yararsız 308012014348

13 Şirvan şəhəri Şirvan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 30 kv.m Satılır 43.50 945.00 Sahibkarlıq I zona 911012001571

14 Salyan rayonu Salyan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 25 kv.m Satılır 24.00 1525.00 Sahibkarlıq I zona 809012002734

15 Saatlı rayonu Varxan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 120 kv.m Satılır 10.02 216.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 908012000508

16 Sabirabad rayonu
Qalağayın Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 42 kv.m Satılır 3.50 233.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 909012001257

17 Sabirabad rayonu Nizami
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 50 kv.m Satılır 4.17 185.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 909012001251

18 Mingəçevir şəhəri
Mingəçevir Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 1,5179 ha İcarə 11.83 200.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup çoxillik əkmə 902012000809

19 Ağdaş rayonu Şəmsabad
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 1,3 ha İcarə 11.70 59.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 903012001310

20 Ucar rayonu Ucar
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

28 Tel: (020) 213 01 13
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 20 kv.m Satılır 19.20 227.00 Sahibkarlıq I zona şəhər 904012000996

21 Ucar rayonu Ucar
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

28 Tel: (020) 213 01 13
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 33 kv.m Satılır 31.68 374.55 Sahibkarlıq I zona şəhər 904012000995

22 Bərdə rayonu Böyük
Göyüşlü Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357

Tel: (020) 205 27 77
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 4,0 ha İcarə 6.09 404.00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) V qrup örüş 610012001554

23 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 288.00 4800.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001555

24 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 400 kv.m Satılır 192.00 3200.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001555

25 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 400 kv.m Satılır 192.00 3200.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001555

26 Gədəbəy rayonu Novo -
saratovka Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 100,0 ha İcarə 72.00 2100.00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) örüş 505012000764

27 Gədəbəy rayonu Novo -
saratovka Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 45,0 ha İcarə 32.40 945.00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) örüş 505012000817

28 Şəmkir rayonu Qapanlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 8,0 ha İcarə 5.76 560.00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) örüş 504012004379

29 Şəmkir rayonu Qapanlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 8,0 ha İcarə 5.76 560.00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) örüş 504012004380

30 Şəmkir rayonu Qapanlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 8,0 ha İcarə 5.76 560.00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) örüş 504012004381

31 Şəmkir rayonu Qapanlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 8,8993 ha İcarə 6.41 622.95 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) örüş 504012004382

32 Şəmkir rayonu
Qılıncbəyli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 4,138 ha İcarə 2.98 413.80 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) örüş 504012004407

33 Xaçmaz rayonu Niyazoba
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 800 kv.m Satılır 177.58 800,00 80,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003734

34 Quba rayonu Ağbil
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1100 kv.m

Satılır 248.02 3025,00 303,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 303012002784

35 Quba rayonu
Alekseyevka Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 230 kv.m Satılır 23.11 1150,00 115,00 Sahibkarlıq sair torpaqlar şərti yarar-
sız 303012002773

36 Qusar rayonu Piral
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 3200 kv.m İcarə 0.77 16,00 2,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 301012077618

37 Ağcabədi rayonu
Ağcabədi Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 306.00 1020.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 608012001036

38 Ağcabədi rayonu
Xocavənd Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi
8,001273 ha

İcarə 76.81 720.11 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 608012000113

39 Ağcabədi rayonu
Xocavənd Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi
8,000871 ha

İcarə 74.41 720.08 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 608012000115

40 Ağcabədi rayonu
Xocavənd Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi
10,001758 ha

İcarə 96.02 900.16 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 608012000114

41 Beyləqan rayonu Dün -
yamalılar Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 1,9 ha İcarə 4.33 190.00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) III qrup örüş 607012001076

42 Cəlilabad rayonu Üçtəpə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 2,0 ha İcarə 1.75 120.00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq)

III qrup bonitet balı 60
sair 806012000515

43 Cəlilabad rayonu Şorbaçı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 3,7 ha İcarə 7.00 197.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

III qrup bonitet balı 67
əkin 806012000853

44 Biləsuvar rayonu
Biləsuvar Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 103 kv.m Satılır 30.90 2206,00 220,60 Sahibkarlıq II zona şərti yararsız 808012000557

45 Biləsuvar rayonu
Biləsuvar Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 102 kv.m Satılır 30.60 2185,00 218,50 Sahibkarlıq II zona şərti yararsız 808012000556

46 Biləsuvar rayonu
Biləsuvar Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 101 kv.m Satılır 30.30 2163,00 216,30 Sahibkarlıq II zona şərti yararsız 808012000555

47 Masallı rayonu
Mahmudavar Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 3,04 ha İcarə 42.68 338.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

II qrup bonitet balı 67
əkin 805012001164

48 Masallı rayonu Ərkivan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəhəri, H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 3000 kv.m İcarə 3.312 60,00 6,00 Kənd təsərrüfatı III qrup əkin 805012000467

49 Ağsu rayonu Nəmirli
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 27 Tel:(020) 2651076 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi
1158 kv.m

Satılır 134.00 579.00 57.90 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 409012000914

50 Ağsu rayonu Pirhəsənli
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 27 Tel:(020) 2651076 
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi 6000 kv.m İcarə 11.88 18.60 1.90 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) IV qrup örüş 409012000911

51 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 300.00 2472.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004902

52 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 300.00 2478.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004801

53 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 300.00 2472.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004790

54 Şəki rayonu Aydınbulaq
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 378.60 960.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 404012005140

55 Şəki rayonu Kiçik Dəhnə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 5,03 ha İcarə 15.09 125.75 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 404012005150

56 Şəki rayonu Kiçik Dəhnə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 15 kv.m Satılır 2.72 150.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 404012005195

57 Şəki rayonu Suçma
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 100 kv.m Satılır 21.67 500.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 404012003240

58 Şəki rayonu Oxud
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 315.50 1153.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 404012003458

59 Balakən rayonu Qaysa
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi
2666 kv.m

Satılır 577.77 13330.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 401012001217

60 Qax rayonu Qaxbaş
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi
1198 kv.m

Satılır 404.42 1090.18 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001830

61 Qax rayonu Qorağan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 1,0 ha İcarə 2.16 76.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı kolluq 403012001693
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Bakı şəhəri  üzrə 24 dekabr 2019-cu il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

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

66 Zaqatala rayonu Lahıc
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 3,57 ha İcarə 21.42 197.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 402012002563

67 Zaqatala rayonu Lahıc
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 1,0 ha İcarə 6.00 55.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 402012002562

68 Qəbələ rayonu Qəbələ
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 425 kv.m Satılır 216.75 1300.50 Fərdi yaşayış evi I zona 406012001190

69 Oğuz rayonu Böyük
Söyüdlü Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 515.52 852.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012002319

70 Oğuz rayonu Böyük
Söyüdlü Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 900 kv.m Satılır 386.64 639.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012002325

71 Oğuz rayonu Padar
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 12,3 ha İcarə 26.60 1328.40 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) örüş 405012002334

72 Oğuz rayonu Padar
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 8,0 ha İcarə 48.00 864.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 405012002331

73 Oğuz rayonu Padar
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 1,0 ha İcarə 1.80 108.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 405012002333

74 Oğuz rayonu Xalxal
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
30 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 9800 kv.m İcarə 5.88 158.60 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) III qrup örüş 405012002278

№ Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitələrinin markası Buraxılış ili Hərraca çıxarılan  ilkin satış qiyməti (manat) Hərracda yekun satış qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi
1 “Avtomatika və Avtomobil Təsərrüfatı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti QAZ-33021-212 2008 5000 5000 36/19  21.11.2019
2 “Avtomatika və Avtomobil Təsərrüfatı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Hyundai Sonata 2006 8000 8000 36/19  21.11.2019
3 “Zabrat Maşınqayırma Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti QAZ-3102 2001 1500 1500 36/19  21.11.2019
4 “Avtomatika və Avtomobil Təsərrüfatı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti BMW 745 2002 10000 10000 36/19  21.11.2019

5
Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş

İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı
Fiat Doblo 2009 4000 4000 36/19  21.11.2019

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz
Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti tərəfindən Kərimov

Fizuli Fərman oğluna məxsus Bakı şəhəri, Xəzər
rayonu, Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən 0,075 hektar
torpaq sahəsinə 13.05.2011-ci ildə verilmiş M/915A
nömrəli çıxarış itdiyi üçün etibarsız hesab edilsin.
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