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“Müasir düşüncə - gələcəyə addım”
hədəfinə əsasən əmlak idarəçiliyi
sahəsində “Könüllü ol” proqramını
reallaşdırmaqdadır 6

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları sentyabr
ayının 19-da  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.2

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

Hər bir addımını vətəndaşın mənafeyinə uyğun atması
Prezident İlham Əliyevə ümumxalq sevgisi qazandırıb

Dövlətlərin demokratiklik əmsalı sosial-iq ti sa -
di inkişaf göstəriciləri ilə yanaşı, həm də siyasi ha -
ki miy yətin xalqa xidmət səviyyəsi, cəmiyyət qar şı -
sın da götürdüyü öhdəliklərə sadiqliyi ilə mü əy yən -
lə şir. Xalqdan mandat almış hakimiyyət fəaliyyəti
ilə daim ictimai etimadı doğrultmağa, hər bir və -
tən daşın mənafeyinə hesablanan siyasi-hüquqi və
sosial-iqtisadi islahatları həyata keçirməyə çalışır.

Tarix sübut edib ki, hər bir xalqın, dövlətin in -
ki şa fında dahi şəxsiyyətlərin, siyasi liderlərin də
çox böyük rolu olub. Dövlət idarəçiliyində yüksək
sə riştə, milli maraqların hər şeydən üstün tutulması
və qətiyyətlilik liderlərin fəaliyyətinin ana xəttini
təş kil edir.

Məhz buna görə də tarixi şəxsiyyətlər əsrlərin
və nəsillərin yaddaşında əbədi yaşayırlar. Zaman
öt  dükcə onların xalqı və vətəni üçün etdiklərinin,
öl kəsinin inkişafındakı xidmətlərinin əhəmiyyəti
da ha çox nəzərə çarpır.

Azərbaycanın 2003-cü ildən başlayan hərtərəfli
sü rətli inkişafı və davamlı yüksəlişi Prezident İl -
ham Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz İlham Əli ye -
vin uzaqgörən, qətiyyətli və prinsipial siyasəti nə -
ti cəsində son 16 ildə dövlət və cəmiyyət həyatının
bü tün sahələrində fundamental dəyişikliklər baş
ve rib. Bu qısa zaman kəsiyində Azərbaycan ta ri xi -
nin ən qüdrətli dövlətinə çevrilib.

Fəaliyyətinin əsas qayəsi xalqa və dövlətə sə da -
qət li, layiqli xidmət prinsipi üzərində qurulan Pre -
zi dent İlham Əliyev hər zaman qazanılan na i liy yət -
lər dən bəhs edərkən böyük fəxrlə bildirir ki, bu
uğur ların əsasında məhz ölkədəki sağlam ictimai-

si yasi mühit, xalqla iqtidarın birliyi dayanır. Elə
bü tün bunların səbəbidir ki, bu gün Azərbaycanda
Pre zident xalqına güvənir, xalq isə öz liderinə.

Təkcə son 6 ay ərzində ölkənin ictimai-siyasi
və sosial həyatında baş verən hadisələrə nəzər
yetirsək görərik ki, vətəndaşlarla birbaşa təmaslara
üstünlük verən, özünəməxsus təmkin və həs sas -
lıqla onların problemlərini dinləyən və dərhal həlli
üçün qəti tapşırıqlar verən İlham Əliyevin atdığı
addımlar xalqın Prezidentinə olan etimadını daha
da artırıb.

Respublikamızın şimal bölgəsində baş vermiş
zəlzələ zamanı Şamaxı və Ağsuya səfər edərək
təlaş içərisində olan vətəndaşlara böyük təsəlli
verməsi, ünvanına yazılan bütün məktubları qəbul
etməsi, Beyləqanda, Sumqayıtda, paytaxt Bakıda
sakinlərlə səmimi görüşlər keçirməsi, bir sözlə, hər
addımında xalqın mənafeyini üstün tutması cənab
İlham Əliyevə ümumxalq sevgisi qazandırıb.

Ölkədəki dinamik inkişafın, genişmiqyaslı qu -
ru cu luğun əyani təzahürlərindən biri də Pre zi den -
tin iştirakı ilə mütəmadi olaraq iqtisadi-sosial ob -
yekt lərin açılışları, təməlqoyma mərasimləridir. Bu
təd birlər zamanı Prezident həm də ictimaiyyət nü -
ma yəndələri ilə görüşüb söhbətləşir. Yəni dövlət
baş çısı xalqa hesabat verir və xalqın rəyini öyrənir.
On ları dinləyir, suallar verir, ölkədəki islahatların
məğ zi barədə danışır. Yəni hər addımda sə mi miy -
yət lə vətəndaşının əlini sıxır, şəkil çəkdirir, dərdini
din ləyir, tapşırıqlarını verir.

Bütün bunlar Azərbaycan Prezidentinin xalqa la -
yiqli xidmət missiyasının uğurla reallaşması, ver di -

yi vədlərə sadiqliyinin nümunəsidir. Fevral ayın da
Beyləqan rayonuna səfəri zamanı cənab İlham Əli -
yev bunu bir daha təsdiqləyərək bəyan etdi ki, in di -
yədək yerinə yetirilməyən vəd qalmayıb: “Mən ver -
diyim sözlərə həmişə əməl etmişəm. Həmişə bu dəs -
təyə arxalanmışam, mənə güc verən Sizin mənə olan
inamınızdır. Sizə xidmət etməyə gəlmişəm”. Bu
fikirlər bütün ölkə əhalisini qürurlandırdı və hər kəs
əmin oldu ki, dövlət daim vətəndaşın ya nın da dır.

Saysız-hesabsız görüşləri, insanları səbirlə din -
lə məsi, onların hər bir məsləhətlərini, arzu və tək -
lif lərini nəzərə alması Prezidentin həqiqətən hər bir
azər baycanlının sevimli rəhbəri olmasından xəbər
verir. Elə avqustun 7-də Prezident İlham Əliyev və
bi rinci xanım Mehriban Əliyevanın Pirallahı rayo-
nunda yeni inşa olunmuş “Mirvari” Park Komp -
lek sində ictimaiyyət nümayəndələri ilə keçirilən
gö rüş ləri də bu xoşməramlı missiyanın növbəti sə -
hi fə si, əyani göstəricisidir. Sakinlərin, veteran id -
man çı ların səmimi fikirləri, arzuları, liderə sev gi lə -
ri isə bir daha təsdiq etdi ki, İlham Əliyev xalqın
se vim li lideridir.

Xatırladaq ki, dövlət başçısı Pirallahıda bir ne -
çə obyektin açılışını edib və qəzalı binaların sa kin -
lə ri üçün inşa edilən kompleksdəki mənzillərdə ya -
ra dılan şəraitlə tanış olub. Bu layihənin icrası da bir
daha sübut edir ki, Prezidentin rəhbərliyi ilə həyata
ke çirilən sosial-iqtisadi siyasətin mərkəzində Azər -
bay can vətəndaşı dayanır. Vətəndaşın sosial mə sə -
lə lə rinin həlli, onun rifahının, o cümlədən mənzil-
məi şət şəraitinin yaxşılaşdırılması daim diqqət
mər kəzindədir.

Vətəndaşlarla söhbət zamanı isə bir daha hə ya ta
keçirdiyi sosial-iqtisadi islahatların uğurlarından
bəhs edən Prezident iş yerlərinin açılması is ti qa mə -
tində görülən işlərdən, yeni layihələrin icrasından söz
açdı: “Rayonun inkişafına diqqət göstərilir. Son
illərdə böyük quruculuq-abadlıq işləri apa rıl mış dır.
Rayonun siması dəyişib və bu gün de di yi niz kimi,
Bakının ən qabaqcıl rayonlarından biridir. Burada
infrastruktur layihələri icra edilir, içməli su layihəsi
iki il bundan əvvəl öz həllini tapdı, qaz laş ma ilə bağlı
bütün məsələlər öz həllini tapdı. İş yer lə ri yaradılır,
burada dərman zavodu tikilir, şpris za vodunun açılışı
bir qədər bundan əvvəl reallığa çev rildi.

Yəni bu onu göstərir ki, biz həm iş yerlərinin
ya ra dılması istiqamətində uğurlara nail oluruq,
həm də abadlıq işləri aparılır”.

Ölkədə idmana, idmançılara göstərilən diqqət
və qayğıya görə dövlət başçısına və Birinci vitse-
prezidentə minnətdarlıq edən veteran idmançı və
digər sakinlər təsdiqlədilər ki, Prezident yürütdüyü
siyasətlə xalqa layiqli xidmət edir. Məhz buna görə
də xalq öz liderinə güvənir, inanır və hər zaman
dövlət başçısının siyasətini dəstəkləyir.

Əlavə edək ki, bu istirahət məkanında “Ahıl la -
rın Günərzi Mərkəzi” də fəaliyyət göstərir. Mərkəz
Prezident İlham Əliyevin “Xüsusi qayğıya ehtiyacı
olan uşaqlara və digər şəxslərə göstərilən sosial
xidmətlərin genişləndirilməsi üçün əlavə tədbirlər
haqqında” 2019-cu ilin iyun ayında imzaladığı sə -
rən cama əsasən yaradılıb. Burada hər gün sosial
yar dıma ehtiyacı olan 50 ahıla növbəlilik əsasında
pul suz xidmət göstəriləcək. Bu da Prezidentin xü -

susi qayğıya ehtiyacı olan insanlara göstərdiyi qay -
ğı nın daha bir nümunəsidir.

Göründüyü kimi, dövlət başçısının məq səd yön -
lü və ardıcıl şəkildə həyata keçirdiyi qlobal, ge niş -
miq yaslı və çoxşaxəli iqtisadi siyasəti ölkəmizin
müs təqilliyinin, iqtisadi tərəqqisinin, insanların so -
si al rifahının daha da yüksəlməsinin təmin edil mə -
si nə yönəlib.

Bütün bunları isə beynəlxalq təşkilatların ke çir -
di yi rəy sorğuları da təsdiqləyir. Fransanın “Opi -
nion Way” şirkətinin hələ mart ayında Azər bay can -
da keçirdiyi rəy sorğusunun nəticələri ölkəmizlə
ya naşı, beynəlxalq miqyasda da böyük maraqla
qar şılanmışdı. Şirkətin sorğusunda sadə azər bay -
can lıların sosial-siyasi baxışları əks olunmuşdu.

Dərin təhlillər elə ilkin təəssüratı tamamlayır -
Azərbaycan vətəndaşlarının mütləq əksəriyyəti İl -
ham Əliyevin liderliyindən, fəaliyyətindən və is la -
hat lar kursunun nəticələrindən tam razıdır. Pre zi -
den tin fəaliyyətini respondentlərin 85,1 faizi müs -
bət qiymətləndirdiyi halda, sorğunu iştirakçıların
cəmi 6,8 faizi “mənfi” cavablandırıb. Yəni İlham
Əli yevin siyasi liderliyi alternativsizliyini tam
qoruyur.

Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətinin ən uğur -
lu nəticəsi kimi isə rəyi soruşulanların 80,1 faizi öl -
kə dəki mövcud ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi sa -
bit  liyin qorunub saxlanılmasını dəyərləndirib. Döv -
lət başçısının islahatlar kursuna isə sorğuda iş ti rak
edənlərin 90,5 faizi müsbət münasibət ifadə edib.

Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, xalqın İl -
ham Əliyev sevgisi sarsılmaz birliyin tə cəs sü mü dür.
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Sentyabrın 10-u hərrac keçiriləcək: 79 dövlət əmlakı üzrə seçim imkanı var

“Müasir düşüncə - gələcəyə addım” hədəfinə əsasən əmlak idarəçiliyi sahəsində “Könüllü ol” proqramını reallaşdırmaqdadır

ELANLAR

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi müasir
üsullarla özəlləşdirmə xidmətlərini həyata keçirərək
iştirakçıların məmnunluq və rahatlığını təmin edir.
Keçirilən hərraclarda hər kəs üçün elektron qaydada
seçim və sifariş imkanları yaradılıb. Elektron hərrac
sistemi isə sifarişçilərlə bərabər, hərracı izləmək
istəyənlər üçün özəlləşdirmədə iştirakı əlçatan edir.

Komitə tərəfindən 14 avqust tarixində dövlət
əmlaklarının özəlləşdirilməsi üzrə növbəti hərrac
keçirildi. Budəfəki hərracda Şəki və Sumqayıtda
yerləşən kiçik dövlət müəssisələri, o cümlədən
nəqliyyat vasitələri özəlləşdirildi. Şəki rayonunun
Qudla kəndindəki dövlət əmlakının faydalı sahəsi
372.1kv.m-dir. Turizm sahəsi üzrə fəaliyyət göstərən

obyekt 10 min kv.m-lik torpaq sahəsi ilə birgə
özəlləşdirildi. Digər kiçik dövlət müəssisəsi isə
Sumqayıt şəhəri, Heydər Əliyev prospektində yerləşir.
Özəlləşdirilən ticarət obyektinin faydalı sahəsi
629.9kv.m-dir.

Hərracda özəlləşdirilən nəqliyyat va sitələri
Mitsubishi, Nissan və Fi at  mar kalarına aiddir. Bu
avtomobillərin bu raxılış tarixləri 1997-2010-cu illə r dir.

Qeyd edək ki, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
tərəfindən dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi üzrə
növ bəti hərraclardan biri 10 sentyabr ta rixində
keçiriləcək. Bu dəfə hərraca ümu milikdə 79 dövlət
əmlakı çı xa rı lıb. Onlardan 37-si kiçik dövlət mü əs si sə -
si və qeyri-yaşayış sahəsi, 22-si səhmdar cəmiyyəti,

20-si isə nəqliyyat vasitəsidir. Özəl ləşdirməyə
çıxarılan kiçik dövlət əmlaklarının ümu mi faydalı
sahəsi 26.2 kv.m ilə 2095 kv.ma ra sın da dır. Ən yüksək
ümumi faydalı sahəsi olan dövlət əm lakı Şəmkir
rayonu, Keçili kən din dəki zavod filialıdır. Adıçəkilən
dövlət mü əssisəsi 27.1 min kv.m-lik torpaq sa həsi ilə
birgə özəlləşdirməyə çı xa rı lıb. Xidmət və ofis obyekti
kimi isti fa də yə uyğun olan qeyri-yaşayış sahələri Tər -
tər və Sabirabadda yerləşir. Bu döv lət əmlaklarının
faydalı sahələri 86.2 kv.m və 44 kv.m-dir.

Hərraca çıxarılan səhmdar cəmiy yətləri sırasında
nəqliyyat,kəndkimya, inşaat, təmir,  istehsal, xidmət
və digər sahələrə aid müəssisələr vardır. Belə səhmdar
cəmiyyətlərinə “Şıxlar Broy ler”, “Ucar İnşaat

Xidmət”, “Neftçala Ət”, “Tovuz Məişət” və digər bu
kimi dövlət müəssisələri aiddir. Qeyd edilməlidir ki,
hərraca çıxarılan səhmdar cəmiyyətləri paytaxtla
yanaşı, respublikanın müxtəlif bölgələrində yerləşir.
Onların özəlləşdirməyə çıxarılan səhm paketləri
ümumi səhmlərin 30%-45%-ni təşkil edir.

Avtomobil sahibi olmaq istəyən vətəndaşlar isə
seçimlərini buraxılış tarixi 1990-2007-ci illər olan nəq -
liyyat vasitələri üzrə edə bi lər. Bu növ dövlət əmlakları
Renault, Nissan, Mitsubishi və digər markalara aiddir.

Dövlət əmlakları barə də ət ra flı məlumatları Ko mi -
tənin rəsmi say tı (emdk.gov.az) və ya Özəl ləş dir mə
por talı (privatization.az) vasitəsilə əldə etmək
mümkündür.Hərraclara qoşulmaq istəyən şəxslər

operativ sifariş imkanları ilə seçdiyi əmlak üzrə
hərracda iştirak statusu qazana bilər. Bunun üçün
qeydiyyatdan keçmək və müvafiq dövlət əmlakının
ilkin qiymətinin 10%-i miqdarında beh ödəmək
kifayətdir. 

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkə gənc -
lə rinin potensialının müasir dövrün tələblərinə uyğun
in kişaf etdirilməsi, könüllülər hərəkatının ölkəmizin
icti mai-siyasi həyatında yaxından iştirakı isti qa mə -
tində ardıcıl islahatlar aparılır. Ölkə başçısının dövlət
orqanlarının fəaliyyətində könüllülərin xidmətlərindən
geniş istifadə edilməsi tapşırıqlarına uyğun olaraq,
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən də mü -
asir düşüncəli gənc könüllülərin cəlb edilməsi, gə lə -
cək də onların daimi iş yerləri ilə təmin olunması, insti -
tu sional bacarıqlarının artırılması, intellektual inkişafı
və asudə vaxtlarının səmərəli təşkili ilə bağlı geniş təd -
bir lər görülməkdədir. Könüllülərlə birgə iş birliyinin
həyata keçirilməsi komitənin gənclər siyasəti sa hə sin -
də reallaşdırdığı tədbir və layihələrin, eləcə də əmlak
idarəçiliyi sahəsində göstərilən dövlət xidmətlərinin
tərkib hissəsidir.

Komitə, qarşısında qoyduğu “Müasir düşüncə -
gə lə cəyə addım” hədəfinə əsasən əmlak idarəçiliyi sa -
hə sində “Könüllü ol” proqramını reallaşdırmaqdadır.

“Könüllü ol” layihəsi çərçivəsində artıq 1400-ə
yaxın gənc tələbə və məzunlar komitədə təşkil olunan
könüllü fəaliyyət proqramında iştirak etmək üçün

müraciət etmişdir. Hər bir namizədlə komitədə fərdi
görüşlər keçirilir, onların bilik və bacarıqları yoxlanılır.
Nəticədə 430 könüllü komitənin müvafiq qu rum la rın -
da könüllü fəaliyyətə cəlb olunmuşdur. Könülllü proq -
ra mında iştirak edən 144 nəfər isə komitənin müxtəlif
qurum larında işlə təmin edilib.

Respublikanın ali təhsil ocaqlarının tələbələri və
məzunlarının da əmlak idarəçiliyi sahəsində könüllü
fəaliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində fəal iş aparılır.
Bu məqsədlə, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti,
Bakı Mühəndislik Universiteti, Bakı Dövlət Uni ver si -
te ti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti,

Azər baycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət
İda rəçilik Akademiyasında ümumilikdə 1000 nə fə rə -
dək məzun, tələbə və magistrlərlə də görüşlər keçirilib.

Respublikanın regionlarında da komitənin “Kö -
nül lü ol” proqramında iştirak etmək istəyən gənclərlə
də sıx ünsiyyət qurulur. Gəncə, Daşkəsən, Göygöl,
Şəm kir, Tovuz, Ağstafa, Qazax, Mingəçevir, Yevlax,
Lən kəran, Cəlilabad, Biləsuvar, Astara, Şirvan, Bey lə -
qan, İmişli, Füzuli, Salyan, Hacıqabul, Mingəçevir,
Ağ dam, Tərtər, Goranboy, Bərdə, Beyləqan, Yevlax,
Zər dab, Qəbələ, Zaqatala, Balakən, Şəki, Qax, İs ma -
yıl lı, Quba, Xaçmaz, Qusar, Şabran şəhər və ra yon la -
rın da yaşayan 700-ə yaxın gənc üçün “Əmlak Mə sə -
lə ləri Dövlət Komitəsində könüllü proqramı” mövzu-
sunda seminarlar keçirilib. Seminarlarda Əmlak Mə -
sə lələri Dövlət Komitəsinin fəaliyyəti, bu rada həyata
keçirilən könüllü fəaliyyət haqqında mə lu mat verilib,
müxtəlif məzmunlu suallar ca vab lan dı rı lıb. Bu
görüşlərdə könüllülük fəaliyyətinin həyata ke çi rilməsi
üçün müraciətlər də qəbul edilib. Re gi on larda belə
görüşlərin davamlı keçirilməsi nəzərdə tutulub.

Konullülərlə birgə iş prinsipinin daha rahat və mü -
asir formada qurulması məqsədi ilə 2017-ci ildən ko -

mi tənin internet resursunda “Könüllü fəaliyyəti” adlı
xü susi bölmə də fəaliyyət göstərir. Komitədə könüllü
ol maq istəyən gənclər “Könüllü ol” bölməsinə daxil
ola raq müraciətlərini elektron formada da göndərə
bilir lər. Könüllülər ilə 2-3 ay müddətinə könüllülük
müqaviləsi bağlanılır və könüllü fəaliyyətə başlanılır.
Fəaliyyət müddətləri ərzində könüllülər üçün fərdi in -
ki şafa hesablanmış müxtəlif təlimlər, seminarlar təşkil
edilir. Onlar komitədə təcrübə keçir və təlimlərə cəlb
olunurlar. Fəaliyyətlərini bitirən könüllülərə Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin rəsmi sertifikatı verilir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Komitə tərəfindən hə -
ya ta keçirilən sosial layihələrdə və beynəlxalq təd bir -
lər də də könüllülərin xidmətlərindən geniş istifadə
edilir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, habelə digər
dövlət qurumlarında da fəaliyyət göstərən könüllülərin
xidmətlərindən geniş şəkildə istifadə  edir. Bununla da
gələcəkdə onların işlə təmin olunması nəticəsində
gənclərin dövlətçilik ənənələri və vətənpərvərlik
ruhunda yetişməsinə, sosial məsuliyyət hissinin
güclənməsinə, yeni nəsil dövlət qulluqçularının
yetişdirilməsinə öz töhvəsini vermiş olur.

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.

Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak
Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi,

20)
Mingəçevir şəhəri üzrə: ünvan: Mingəçevir şəhəri, Heydər

Əliyev prospekti, 26/11, əlaqə telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-
39-00

Gəncə şəhəri üzrə: ünvan: Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev adına
meydan (Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin binası) əlaqə telefonu:
(kod 022) 256-13-76

Şirvan şəhəri üzrə: ünvan: Şirvan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə
küçəsi 14, əlaqə telefonu: (kod 02121) 5-27-98

Neftçala şəhəri üzrə: 
ünvan: Neftçala şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 33, əlaqə tele-

fonu: (kod 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
Balakən şəhəri üzrə: ünvan: Balakən şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti 40, əlaqə telefonu: (kod 02429) 5-10-56
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

Sifarişlər  Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı
şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) və yaxud
komitənin e-emdk.gov.az elektron xidmətlər portalı vasitəsilə
hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək  qəbul
olunacaqdır. Məlumat dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək

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

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

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

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

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

-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş

qaydada təsdiq edilmiş surətləri;        
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.
Pul hərracı 2019-cu il sentyabr ayının 17-də  saat 09:30-da

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri,
Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) keçiriləcəkdir.

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

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

Bakı şəhəri  üzrə 14 avqust 2019-cu il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

14 avqust 2019-cu il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə  keçirilmiş hərraclarda satılmış kiçik dövlət müəssisələrinin (obyektlərin) siyahısı

2019-cu il  sentyabr  ayının  17-də keçiriləcək  pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

Əmək kollektivinə güzəştli şərt lər lə
satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümu mi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 109/231 saylı
mağaza

Gəncə şəhəri, Ni zami rayonu, Bülbül
küçəsi, 89

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 108.0 x x 9800 x  x 9800 980 

2 31/77 saylı mağa-
za Şirvan şəhəri, Ş.Şükürov küçəsi, 7 İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 118.6 x x 5450 x  x 5450 545 

3 Yeməkxana Balakən rayonu, Mahamalar kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 69.2 x x 2450 x  x 2450 245 

4 82 saylı avtotex tə -
mir (avadanlıq)

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvə lan
qəsəbəsi, Çöl Şüvəlan, 3M

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi x x x 1750 x  x 1750 175 

5 "Ərzaq baza sı" nın
yeməkxanası Mingəçevir şəhəri, Niyazi küçəsi, 3 İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 77.0 x x 12500 x x 12500 1250 

6 58 saylı mağaza Neftçala rayonu, Kürkənd kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 91.4 x x 1250 x  x 1250 125

№ Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat
vasitələrinin markası Buraxılış ili Hərraca çıxarılan  ilkin

satış qiyməti (manat)
Hərracda yekun satış

qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi

1 “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Həkim-Sanitar Xidməti Mitsubishi Galant 1997 3000 3000 21/19       11.07.2019
2 Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi Nissan Maxima 2007 3000 3000 21/19       11.07.2019
3 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FIAT Doblo 2010 4200 4200 21/19       11.07.2019

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərracda yekun satış
qiyməti (manat)

Sərəncamın №-si
və tarixi

1 22 saylı mağaza Sumqayıt şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 505B İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 629.9 x 7 217857 217857 №163 18.11.2016
2 Şəki istirahət zonası Şəki rayonu, Qudla kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 372.1 10000.0 x 68000 68000 №20 03.02.2017

Sıra
sayı Səhmdar cəmiyyətinin adı və təsis tarixi Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı

Nizamnamə
kapitalının həcmi

(manat)

Buraxılmış
səhmlərin

ümumi sayı
(ədəd)

Bir səhmin
nominal
qiyməti
(manat)

Satışa çıxarılmış səhmlər            
Satışa çıxarılan

səhmlərin
nominal dəyəri

(manat)

Satışa çıxarılan
səhmlərin ilkin
hərrac (satış)

qiyməti
(manat)

İlkin satış
qiymətinin

10%-i həcmində
hesablanmış behin
məbləği (manat)

sayı (ədəd)

buraxılmış
səhmlərin

ümumi sayında
%-lə

1 Anar №247 26.05.1997 Şirvan şəhəri, Salyan şosesi, M.Talıboğlu küçəsi 605138.80 302569 2.00 90908 30.05 181816.00 90908.00 9090.80
2 Bərdə Kəndkimya №533   06.04.1998 Bərdə şəhəri, Sənaye küçəsi, 5 191592.20 95796 2.00 28764 30.03 57528.00 28764.00 2876.40
3 Beyləqan Buzxana №100  15.04.2011 Beyləqan rayonu, Qəhrəmanlı qəsəbəsi 87536.00 87536 1.00 39393 45.00 39393.00 19696.50 1969.65
4 Daşkəsən Aqrotexservis №383 02.03.1998 Daşkəsən rayonu, Quşçu körpüsü kəndi 195246.20 97623 2.00 29293 30.01 58586.00 29293.00 2929.30
5 Əli Bayramlı Aqrotəmir №79  30.03.2006 Şirvan şəhəri, Cənub sənaye qovşağı, 10 217550.00 108775 2.00 32654 30.02 65308.00 32654.00 3265.40
6 Əli Bayramlı Kəndnəqliyyat №301   27.05.1999 Şirvan şəhəri, Cənub-Sənaye qovşağı 222765.40 111382 2.00 34382 30.87 68764.00 34382.00 3438.20
7 Kürdəmir Aqrotexservis №915  27.10.1997 Kürdəmir şəhəri,Vaqif küçəsi,5 333008.00 166504 2.00 49952 30.00 99904.00 49952.00 4995.20
8 Lənkəran Taxıl №122  10.04.1997 Lənkəran rayonu, Liman şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 137 173936.80 869690 0.20 260435 29.95 52087.00 26043.50 2604.35
9 Nəvahi №235    19.05.1997 Hacıqabul rayonu,Nəvahi kəndi 279617.60 139809 2.00 41992 30.03 83984.00 41992.00 4199.20
10 Salyan Kəndkimya №1186  15.12.1997 Salyan rayonu, Dayıkənd kəndi 539144.00 269572 2.00 80944 30.03 161888.00 80944.00 8094.40
11 Tərtər Nəqliyyat № 139  23.08.2000 Tərtər şəhəri, Sahil küçəsi, 27 122997.80 61498 2.00 18474 30.04 36948.00 18474.00 1847.40
12 Ucar Tikinti Avtonəqliyyat №126  27.04.2012 Ucar şəhəri, Dədə Qorqud yaşayış sahəsi 128546.00 64273 2.00 28851 44.89 57702.00 28851.00 2885.10
13 Xəzər Avtonəqliyyat №972 29.06.1998 Lənkəran rayonu,  Liman şəhəri, H.Aslanov küçəsi, 44 559272.00 279636 2.00 83915 30.01 167830.00 83915.00 8391.50
14 Xudat Kəndnəqliyyat №846 01.06.1998 Xaçmaz rayonu,  Xudat şəhəri, K.Məhərrəmov küçəsi, 2 152457.00 76228 2.00 22871 30.00 45742.00 22871.00 2287.10
15 Zaqatala Fındıq №25   06.01.1998 Zaqatala şəhəri,Azərbaycan prospekti, 37 838868.80 419434 2.00 125992 30.04 251984.00 125992.00 12599.20
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"CƏLİLABAD ŞƏRAB 2" ASC
Mühasibat balansı

"CƏLİLABAD ŞƏRAB 2" ASC
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

"CƏLİLABAD ŞƏRAB 2" ASC
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 

MÜSTƏQİL AUDİTOR RƏYİ
“Cəlilabad Şərab 2” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinə:

"CƏLİLABAD ŞƏRAB 2" ASC
Mənfəət və zərər haqqında hesabat  

(xərclərin funksiyalar üzrə)

“CƏLİLABAD ŞƏRAB-2” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti BALANS HESABATI
31 dekabr 2018-ci il tarixdə bitmiş il üzrə

“CƏLİLABAD ŞƏRAB-2” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏRLƏR HESABATI

31 dekabr 2018-ci il tarixdə başa çatmış il üzrə

“CƏLİLABAD ŞƏRAB-2” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HESABATI -

BİRBAŞA METODLA
31 dekabr 2018-ci il tarixdə başa çatmış il üzrə

Bölü -
mün

maddə -
nin sayı

Qeyd -
lərə
isti -
nad

31/12/2017 31/12/2016

AKTİVLƏR 
1 Uzunmüddətli aktivlər 
11 Torpaq, tikili və avadanlıqlar 2 125 285,00 1 151 225,00

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 2 125 285,00 1 151 225,00

2 Qısamüddətli aktivlər 
20 Ehtiyatlar 2 346 277,00 1 184 952,00
21 Qısamüddətli debitor borcları 86 941,00 153 785,00
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 9 003,00 599,00
23 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri - 7 219,00
24 Sair qısamüddətli aktivlər 313 383,00 -

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 2 755 604,00 1 346 555,00
CƏMİ AKTİVLƏR 4 880 889,00 2 497 780,00

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 
3 KAPITAL  
30 Ödənilmiş nominal (Nizamnamə) kapital 352 786,00 352 786,00
33 Kapital ehtiyatları 835 662,00 835 662,00
34 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) (297 285,00) (9 989,00)

CƏMİ KAPİTAL 891 163,00 1 178 459,00
ÖHDƏLİKLƏR

4 Uzunmüdətli öhdəliklər 
42 Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri 309 112,00 272 492,00

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 309 112,00 272 492,00
5 Qısamüddətli öhdəliklər 
53 Qısamüddətli kreditor borcları 3 680 614,00 1 046 829,00

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 3 680 614,00 1 046 829,00
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 3 989 726,00 1 319 321,00

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 4 880 889,00 2 497 780,00

Bölümün
madənin

sayı

Qeydlərə
istinad 31/12/2017 31/12/2016

60 Əsas əməliyyat gəlirləri - 139 186,00
70 Satışın maya dəyəri (297 285,00) (134 485,00)

Ümumi mənfəət (297 285,00) 4 701,00
71 Kommersiya xərcləri - (14 690,00)

Əməliyyat mənfəəti (zərəri) (297 285,00) (9 989,00)
Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər) (297 285,00) (9 989,00)

34 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) (297 285,00) (9 989,00)
Cəmi əməliyyat xərcləri:

Qeyd -
lərə

isti nad

Ödənilmiş
Nizamnamə

kapitalı

Emis -
siya
gəliri

Geri
alınmış
kapital
(səhml

ər)

Kapital ehtiyatları Bölüşdürülm
ə-miş

mənfəət
(ödənilməmiş

zərər)

Cəmi
yenidən

qiymətlən -
dirmə üzrə

ehtiyat

Məzənnə
fərqləri

üzrə ehti-
yat

Qanun-
vericilik

üzrə
ehtiyat

Nizam -
namə
üzrə

ehtiyyat

Digr ehti-
yatlar

1 yanvar 2016-ci il tarixinə qalıq 352 786,00 - 835662,00 1 188448,00
1 yanvar 2016-ci il tarixinə düzəlişlərdən sonra qalıq 352 786,00 - - - - - - 835662,00 - 1 188448,00

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) (9 989,00) (9 989,00)
Kapitalın maddələr arasında köçürülməsindən əvvəl

31 dekabr 2016 cı il tarixə qalıq 352 786,00 - - - - - - 835662,00 (9 989,00) 1 178459,00

31 dekabr 2016 tarixə qalıq 352 786,00 - - - - - - 835662,00 (9 989,00) 1 178459,00
1 yanvar 2017 tarixə qalıq 352 786,00 - - - - - - 835662,00 (9 989,00) 1 178459,00

1 yanvar 2017 tarixə düzəlişlərdən sonra qalıq 352 786,00 - - - - - - 835662,00 (9 989,00) 1 178459,00
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) (297 285,00) (297 285,00)

Kapitalın maddələr arasında köçürülməsindən əvvəl
31 dekabr 2017 ci il tarixə qalıq 352 786,00 - - - - - - 835662,00 (307 274,00) 881 174,00

31 dekabr 2017 tarixə qalıq 352 786,00 - - - - - - 835662,00 (307 274,00) 881 174,00
2017 ci il tarixə kapitalda dəyişikliklərin cəmi - - - - - - - - (297 285,00) (297 285,00)

Qeydlərə
istinad 31/12/2017 31/12/2016

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət və ya zərər (297 285,00) (9 989,00)

** silinmiş/xaricolmuş əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri 272 492,00 244 427,00

Dövriyyə kapitalının dəyişməsindən əvvəl
əməliyyat gəliri (24 793,00) 234 438,00

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin
xalis hərəkəti (24 793,00) 234 438,00

111 Əsas vəsaitlərin alınması (581 863,00) -

digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzun müd -
dətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları  317,00

digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və
uzunmüddətli borcların geri qaytarılmasından

yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları 
615 659,00 (233 839,00)

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin
xalis hərəkəti 34 113,00 (233 839,00)

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması) 9 320,00 599,00

bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və
onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı 9 320,00 599,00

317,00 -

Rəy
1. Biz “Cəlilabad Şərab-2" Açıq Səhmdar

Cəmiyyətinin  31 dekabr 2018-ci il tarixinə
maliyyə vəziyyəti, mənfəət və ya zərərlər və
digər  məcmu gəlir, kapitalda dəyişikliklər və
göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul
vəsaitlərinin hərəkəti hesabatlarından, habelə
uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa
təsviri də daxil olmaqla, maliyyə həsabatlarna
edilən izahedici qeydlərdən ibarət maliyyə
hesabatlarının auditini apamışıq.

Hesab edirik ki, əlavə edilmiş maliyyə
hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2018-ci il
tarixinə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə
nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il
üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini Kommersiya
Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu
Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli
aspektlərdə Ədalətli əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar
2. Biz auditi Beynəlxalq Audit Standart la -

rı na (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üz -
rə bizim  məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq he sa -
ba tımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün
auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir.
Biz maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan
etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq Eti -
ka Standartları Şurasının “ Etika Məcəlləsinin”
(İESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq
Cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik
öhdəliklərimizi bu və İESBA məcəlləsisinin
tələblərinə uyğun yerinə yetirmişik. Hesab
edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi
əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Əsas audit məsələləri
3. Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mü -

ha kiməmizə görə cari dövrün maliyyə he sa bat -
la rı nın auditində ən əhəmiyyətli məsələlərdir.
Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi ba -
xı mından və maliyyə hesabatlarına dair rəyi mi -
zin formalaşdlrlmasında bütövlüklə nəzərə
alın mışdır və biz bu məsələlərə dair ayrılıqda
rəy vermişik.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və
Cəmiyyətin idarə edilməsinə məsul şəxslərin

məsuliyyəti
4. Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Kom -

mer si ya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uço -
tu Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına
və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin
fik rincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində
əhə miyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesa bat la -
rı nın hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili
nə zarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət da -
şı yır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəh bər -
lik Cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini da yan dır -
maq niyyətində olmadığı, yaxud bunu et mək -
dən başqa münasib alternativi olmadığı halda,
rəh bərlik Cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət gös tər -
mək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, mü -
va fiq hallarda fasiləsiz fəalliyətə aid olan mə sə -
lə lər haqqında məlumatların açıqlanmasına və
mü hasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prin si pi -
nin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. 

İqtisadi subyektin İdarə edilməsinə ca vab -
deh olan səlahiyyətli  şəxslər, Cəmiyyətin ma -
liy yə hesabatlarının təqdim etmə prosesinə nə -
za rə tə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə audi -
to run məsuliyyəti

5. Bizim məqsədim təqdim edilmiş maliy -
yə hesabatlarında, dələduzluq və ya səhvlər nə -
ti cə sində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-ol ma dı -
ğı na dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz da -
xil olan auditor hesabatını təqdim etməkdir. Ka -
fi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin
o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud
olduqda, BAS-a uyğun aparılmış onu həmişə
aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər
nə ticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud
məc mu olaraq, istifadəçilərin belə təqdim edil -
miş maliyyə hesatları əsasında qəbul etdikləri
iq tisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu
hal da əhəmiyyətli hesab edilir. Biz hesab edirik
ki, əldə etdiyimiz auditor sübutları rəyimiz bil -
dir mək üçün kifayət qədər əsas verir.

Auditor Rzayev Akif Malik o.
Bakı, Azərbaycan Respublikası, 

28 iyun 2019-cu il

Azərbaycan Manatı ilə
Azərbaycan Manatı ilə

“CƏLİLABAD ŞƏRAB-2” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HESABATI

31 dekabr 2018-ci il tarixdə bitmiş il üzrə
Azərbaycan Manatı ilə

Azərbaycan Manatı ilə

Qeyd 31 dekabr
2018-ci il

31 dekabr
2017-ci il

AKTİVLƏR
Dövriyyə aktivləri

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 10 18,510 9,003
Mal-material dəyərliləri / ehtiyatlar 7 2,994,773 2,593,696

Sair debitor borclar 8 34,796 192,183
Sair aktivlər 9 208,141 208,249

3,256,220 3,003,131 
Qeyri-dövriyyə aktivləri

Əsas vəsaitlər, investisiyalar 5 2,514,106 2,867,904
Qeyri-maddi aktivlər – digər 6 - -

2,510,247 2,867,904
CƏMİ AKTİVLƏR 5,770,326 5,871,035 

ÖHDƏLİKLƏR
Qısamüddətli öhdəliklər

Qrup dax-ə və digər əlaqəli tərəflərin kreditor borcları 14 - -
Sair kreditor borclar 12 21,866 11,093
Cari vergi öhdəlikləri 11 - -

Sair öhdəliklər 13 5,277,778 4,937,988
Uzunmüddətli öhdəliklər

Uzunmüddətli bank kreditləri 14
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 5,299,644 4,949,081 

KAPİTAL
Kapital ehtiyatları və fondlar 23 835,663 835,663

Nizamnamə kapitalı 352,786 352,786
Bölüşdürülməmiş mənfəət (zərər) 22 (717,767) (266,495) 

470,682 921,954 
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL 5,770,326 5,871,035 

Qeyd 2018-ci il 2017-ci il

GƏLİRLƏR

Əsas fəaliyyat gəliri 15 1,098,834 -

XƏRCLƏR

Xidmətlərin/materialların dəyəri 18 (848,047) (297,285)

Muzdla işləyənlərə vəsait, o cümlədən:

Əmək haqqı 20 (102,250)

Sosial fondların təminatına ayırmalar (23,006)

Köhnəlmə və amortizasiya 5,6 (461,286) -

(1,434,589) (297,285) 

ÜMUMİ MƏNFƏƏT (ZƏRƏR) (335,755) (297,285) 

Sair əməliyyat gəlirləri 16

Sair əməliyyat xərcləri 19 (115,817) 

ƏMƏLİYYAT MƏNFƏƏTİ ( ZƏRƏRİ) (451,272) (297,285)

Fövqəladə gəlirlər 17 - -

Fövqəladə xərclər 21 - -

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər) (451,272) (297,285) 

Mənfəət vergisi 22 - -

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) (451,272) (297,285)

Qeyd Nizamnamə Kapitalı Kapital ehtiyatları Bölüşdürül- məmiş mənfəət (zərər) Cəmi Kapital
1 yanvar 2017-ci il tarixə qalıq 23 352,786 835,663 30,790 1,219,239

Yenidənqiymətləndirmə
Elan edilmiş dividendlər -

Vergi təsiri üzrə ehtiyatlar -
2017-ci il üzrə xalis mənfəət (zərər) 22 (297,285) (297,285)

31 dekabr 2017-ci il tarixə qalıq 23 352,786 835,663 (266,495) 921,954
Əvəzləşdirilməyən xərclər 22
Elan edilmiş dividendlər -

Vergi təsiri üzrə ehtiyatlar -
2018-ci il üzrə xalis mənfəət (zərər) 22 (451,272) (451,272)

31 dekabr 2018-ci il tarixə qalıq 23 352,786 835,663 (717,767) 470,682

Qeyd -
lər

2018-ci il
(AZN)

2017-ci il
(AZN)

Əsas fəaliyyət nəticəsinə görə pul vəsaitlərinin hərəkəti
Əsas məhsulun satışından daxilolmalar Reklamdan daxilol-
malar Sponsorlardan daxilolmalar
Kommersiya fəaliyyətindən daxilolmalar Fəaliyyətlə bağlı
digər daxilolmalar
Əsas fəaliyyət nəticəsinə sair daxilolmalar
Mallar və xidmətlərə görə malsatanlarla hesablaşmalar
Muzdla işləyənlərə və onların adından hesablaşmalar
Agentlərlə hesablaşmalar
Əsas fəaliyyətlə əlaqədar sair xərclər üzrə hesablaşmalar

1,209,256

(557,860)
(125,256)

(352,604)

272,492

(297,285)

Əsas fəaliyyət nəticəsində pul vəsaitlərinin daxil olması/xərclənməsi 1 173,536 (24,793)

Vergiqoyma 2 (56,542)

İnvestisiya fəaliyyəti nəticəsində pul
vəsaitlərinin daxil olması/xərclənməsi

Əsas vəsaitlərin satışından daxilolmalar
Əsas vəsaitlərin alınması üzrə hesablaşmalar

Aktivlərin satılmasından daxilolmalar
Aktivlərin əldə olunması üzrə hesablaşmalar

Digər uzunmüddətli aktivlərin satışından daxilolmalar
Digər uzunmüddətli aktivlərin alınması üzrə hesablaşmalar

Maliyyə investisiyalarının satışından daxilolmalar
Yeni maliyyə investisiyalarının alınması üzrə hesablaşmalar

(107,487) (581,863)

615,659

317

İnvestisiya fəaliyyəti nəticəsində pul vəsaitlərinin daxil olması/xərclənməsi 3 (107,487) 34,113

Maliyyə fəaliyyəti nəticəsində pul vəsaitlərinin hərəkəti
Əlaqəli tərəflərə olan borclar üzrə pul vəsaitlərindən daxilolmalar

Əlaqəli tərəflərə olan borcların ödənilməsi üzrə hesablaşmalar
Bank borcları üzrə pul vəsaitlərindən daxilolmalar Bank
borclarının ödənilməsi üzrə hesablaşmalar İstiqrazların

buraxılması üzrə pul vəsaitlərindən daxilolmalar
İstiqrazların ödənilməsi üzrə hesablaşmalar Kapitalın artması

nəticəsində yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar
Müəssisənin səhmlərinin alınması və ya satılması üzrə pul
vəsaitlərindən daxilolmalar Dividendlərin ödənilməsi üzrə

yaranan pul vəsaitlərindən daxilolmalar

Maliyyə fəaliyyəti nəticəsində pul vəsaitlərinin
daxil olması/xərclənməsi 4

Pul vəsaitlərinin həcminin xalis artımı/azalması 5 9,507 9,320
Üzləşmə

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 6

7

9,003
18,510

317
9,003

Sədr Baş muhasib
Cənab Mustafayev M.Ə. Hal hazirda vakantdır
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“Cənubtikintiservis ASC”
Mühasibat balansı

31 dekabr 2018-cı il tarixinə

“Cənubtikintiservis” ASC Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat
31 dekabr 2018-cı il tarixinə

“Cənubtikintiservis” ASC Pul vəsaitlərin hərəkəti haqqında hesabat
31 dekabr 2018-cı il tarixinə

“Cənubtikintiservis” ASC Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında
əməliyyat xərcləri haqqında məlumat

31 dekabr 2018-ci il tarixə

“Cənubtikintiservis” ASC Mənfəət və ya zərər və digər məcmu 
gəlir haqqında hesabat  (xərclərin xarakteri üzrə)

31 dekabr 2018-ci il tarixə

“Cənubtikintiiservis” ASC-nin  2018-cı il
İllik hesabatı

Ölçü vahidi:manat
Ölçü vahidi:manat

Ölçü vahidi:manat

Ölçü vahidi:manatÖlçü vahidi:manat

Ölçü vahidi:manat

Bölmə
Maddə
№-si

Bölmə/Maddələrinadı Qeyd -
lər Hesabat dövrü üzrə Əvvəlki dövr üzrə

1 2 3 4 5 6 7
AKTİVLƏR

1 Uzunmüddətli aktivlər 
10 Qeyri-maddi aktivlər 14642.64 16269.60
11 Torpaq, tikili və avadanlıqlar 14890696.80 15162827.04
12 Daşınmaz əmlaka investisiyalar
13 Bioloji aktivlər
14 Təbii sərvətlər
15 İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar
16 Təxirə salınmış vergi aktivləri
17 Uzunmüddətli debitor borcları
18 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
19 Sair uzunmüddətli aktivlər 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 14905339.44 15179096.64
2 Qısamüddətli aktivlər
20 Ehtiyatlar 225954.46 224953.94
21 Qısamüddətli debitor borcları 986294.60 1316221.98
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərı 277744.62 600470.22
23 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri
24 Sair qısamüddətli aktivlər 2561.49 24625.30

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 149255.17 2166271.44
CƏMİ AKTİVLƏR 16397894.61 17345368.08

z KAPİTAL VƏÖHDƏLİKLƏR
3 Kapital 
30 Ödənilmiş nominal(nizamnamə) capital 1323694 1323694
31 Emissiya gəliri
32 Geri alınmış kapital (səhmlər)
33 Kapital ehtiyatları 10827851.04 9263953.09
34 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) -969114.47 1623901.70

CƏMİ KAPİTAL 11182430.57 12211548.79
4 Uzunmüddətli öhdəliklər
40 Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
41 Uzunmüddətli qiymətləndirilmişöhdəliklər
42 Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
43 Uzunmüddətli kreditor borcları
44 Sair uzunmüddətli öhdəliklər

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİÖHDƏLİKLƏR
5 Qısamüddətli öhdəliklər
50 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər
51 Qısamüddətli qiymətləndirilmişöhdəliklər
52 Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrəöhdəliklər 14956.98 24774.90
53 Qısamüddətli kreditor borcları 5183117.68 5091655.01

O cümlədən xarici borc 4588629.28 4845285
54 Sair qısamüddətli öhdəliklər 17389.38 17389.38

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİÖHDƏLİKLƏR 5215464.04 5133819.29
CƏMİÖHDƏLİKLƏR

CƏMİ KAPİTAL VƏÖHDƏLİKLƏR 16397894.61 17345368.08

Bölmə/Maddələrinadı
Ödənilmiş

nizamnamə kapita-
lı

Bölüşdürülməmiş
mənfəət (ödə -

nilməmiş zərər)
Cəmi

Keçmiş hesabat dövrünün əvvəlinə olan qalıq 2017-ci ilə 1323694 6989819.30 8313513.30
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 2017-ci il 1762449.69 1762449.69

Kapitalın maddələr arasında köçürmələr Dividend 2017-ci il 226733.76 226733.76
Kapitalın maddələr arasında köçürmələr İstehsalın inkişafı fonduna 2017-ci il 6901633.53 6901633.53

Keçmiş hesabat dövrünün sonuna qalıq 2017-ciilə 1323694 1623901.70 2947595.70
Mülkiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi (dividend) 2018-ci il 52603.95 52603.95

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 2018-ci il -746342.56 -746342.56
Kapitalın maddələr arasında köçürmələr 1794069.66 1794069.66

Hesabat dövrünün sonuna qalıq  31.12.2018-ci ilə 1323694 -969114.47 354579.53

Hesabat dövrü üzrə Əvvəlki dövr üzrə
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

Malların satışından  və xidmətlərin göstərilməsindən daxilolmalar 1434096.21 5715344.26
Digər gəlirlərdən daxilolmalar 510000 11580117.03

Əməliyyat  fəaliyyətindən  cəmi daxilolmalar 1944096.21 17295461.29
Mallar və xidmətlərə görə xaricolmalar 338496.19 2069954.39

Mənfəət vergisi ödənişi üzrə xaricolmalar 138624.36 1578791
Digər vergilərə görə xaricolmalar 268271.04 82473.50

Digər ödənişlərə görə xaricolmalar 1521580.22 8442660.74
Torpaq, tikili və avadanlıqların , qeyri maddi aktivlərin əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolması 0 11525548.20

Əməliyyat fəaliyyətindən cəmi xaricolmalar 2266971.81 23699427.83
Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği 600470.22 7004436.70

İl ərzində  pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması) 322725.60 6403966.48
Bank overdraftları çıxılmaqla pul  vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna qalığı 277744.62 600470.22

Hesabat dövrü üzrə Əvvəlkidövr üzrə
Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər
Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

İstifadə edilmiş material ehtiyatları 1636.20 495998
İşçi heyəti üzrə xərclər 1042512.21 1241943.40
Amortizasiya xərcləri 272130.24 235521.24
Sair əməliyyat xərcləri 755064.80 1448351.26

Cəmi əməliyyat xərcləri 2071343.45 3421813.90

Bölmə
(maddə) və
hesab №-si

Göstəricilərin adı Hesabat dövrü
üzrə

Əvvəlki dövr
üzrə

1 2 4 5
60 Əsas əməliyyat gəlirləri 1325000.89 5037548.20

61 və 73 Sair əməliyyat gəlirləri 587327.81
Bitməmiş istehsalat və hazır məhsul ehtiyatlarındakı artımlar (azalmalar)

Təşkilat tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər
İstifadə edilmiş material ehtiyatları 1636.20 495998

İşçi heyəti üzrə xərclər 1042512.21 1241943.40
Amortizasiya xərcləri 272130.24 235521.24

Digər əməliyyat xərcləri 746359.73 822001.49
73 və 61 Sair əməliyyat xərcləri 8705.07 626349.77
62 və 74 Fəaliyyətin dayandırılmasından yaranan mənfəətlər (zərərlər)

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)
63 və 75 Maliyyə mənfəəti (zərəri) -746342.56 2203062.11
64 və 76 Fövqəladə mənfəət (zərər)

81 Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay
Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər) -746342.56 2203062.11

90 Mənfəət vergisi 440612.42
341 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) -746342.56 1762449.69

O cümlədən 
qeyri-nəzarət payları üzrə xalis mənfəət (zərər)
əsas cəmiyyətin sahiblərinin mənfəəti (zərəri)

Digər məcmu gəlir 
Məcmu gəlir (xalis ənfəətin (zərərin) və digər məcmu gəlirin cəmi)

O cümlədən 
qeyri-nəzarət payları üzrə xalis mənfəət (zərər)
əsas cəmiyyətin sahiblərinin mənfəəti (zərəri)

2.1.1  Emitentin tam və qısaldılmışadı,vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə
nömrəsi (VÖEN),dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi; 

“Cənubtikintiservis” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (“Cənubtikintiservis”
ASC) VÖEN 9900027751   22.04.2003-cü il  № D-3500

2.1.2  Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer; Hüquqi ünvanı Bakışəhəri, Səbail rayonu, Cənub körpüsü
Faktiki ünvanı Səbail rayonu Gülbala Əliyev küçəsi 25

2.1.3  Emitentin  adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki
adları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi

şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılmasışəklındə yenidən təşkil yolu
ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsın adı emitent
hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə  şəklində  yenidən təşkil yolu
ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları;

Olmayıb

2.1.4  Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləvğ edilmiş filialları
və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında

məlumatlar;
Olmayıb

2.1.5  Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş hər bir
törəmə cəmiyyətinin adı,təşkilati- hüquqi forması,hüquqi ünvanı,
qeydiyyatı haqqında məlumatlar,nizamnamə kapitalında emitentin

payı,hüquqi şəxsin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunmasıüçün əsas
olan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti;

Olmayıb

2.1.6.Emiten şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrumun (emi-
tent daxil olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən bir

və ya daha artıq törəmə təşkilatı olan qrupdur) adı;
Olmayıb

2.1.7. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri: İcarə
2.1.8. Emitent lisenziya  və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət

növlərivə qüvvədə olma müddətləri:
2.1.9.Emitentin təklif etdiyi məhsullar  və xidmətlər;

2.1.10.Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası; 2018-ci ilin əvvəlinə 65 nəfər    06.08.2019-cu il tarixinə 30 nəfər 

2.1.11.Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası
(müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların

üzvlərinin adı, soyadı,atasının adı;

1.Levent Kafkaslı  - Müşahidə şurasının sədri
2.Turgay Çabalar  - Müşahidə şurasının üzvü
3. Bülent Karaca   - Müşahidə şurasının üzvü

4. İsmayılov Tural Fitat oğlu- Baş direktor səlahiyyətlərini icra edən
1.Tolga Akgünlü – Təftiş komissiyasının sədri
2.Zəfər Ağayev   -- Təftiş komissiyasının üzvü
3.İlqar Səmədov –Təftiş komissiyasının üzvü

2.1.12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının)
ayrı-ayrılıqda sayı;

Hüquqi şəxs  - 2
Fiziki şəxs    - 329

2.1.13. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə
səsli səhmlərinə(paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı

atasının adı;hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə
məxsus olan səhmlərin sayı (səhmlərin  hər növüüzrə ayrı-ayrılıqda

göstərilir) və emitentin  nizamnamə kapitalında payı;

1.Hüquqi şəxs – 51%      337542 səhm
2. .Hüquqi şəxs –-45,7559%    302834 səhm
3.Fiziki şəxslər -3.2441%         21471 səhm

2.1.14.nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan
hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i nizamnamə kapita-

lında emitentin payı);
2.1.15.Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində

keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat: 27.06 2019-cu il növbəti ümumi yığıncağı (yetərsay olmayıb)

2.1.15.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan); Səhmdarların təkrar  ümümi yığıncağı 06 avqust 2019-cu il tarixdə
keçirilmişdir.  Bakışəhəri, Səbail rayonu,  Gülbala Əliyev küçəsi 25

2.1.15.2.Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar ;

1.Cəmiyyətin 2018-cı ilin maliyyə- təsərrüfat fəaliyyətinin yekunları
barədə  hesabatı  təsdiq edilsin.

Cəmiyyətin 2018-ci il üzrə yalnız kiçik səhmdarlara (fiziki şəxslərə) avans ola -
raq səhm sayına görə bir səhm üçün 2 (iki)manat məbləğində dividend verilsin.

2.Cəmiyyətin müşahidə şurası və təftiş komissiyasının 
tərkib hissəsinin təsdiq edilməsi

2.1.16. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının
buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər

buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir );
Olmayıb

2.1.16.1  İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması ; Sənədsiz adi adlı səhm
2.1.16.2  İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat

nömrəsi və qeydiyyat tarixi ; № 1010469k  28.04.2003

2.1.16.3  İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri ; 661847   2 man 
2.1.16.4.  İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu nominal dəyəri; 1323694 manat

2.1.16.5  Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş
dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə

ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir);
2018-ci il üçün səhm sayına görə 1 (bir) səhm üzrə avans olaraq dividend

məbləği 2 (iki) manat 

2.1.16.6  Faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda- istiqrazlar üzrə
gəlirliyin illik faiz dərəcəsi; olmayıb

2.1.16.7  İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə
olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda); Olmayıb

2.1.17  Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar; Olmayıb
2.1.17.1  Əqdin məbləği ; Olmayıb

2.1.17.2  Hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi ; Olmayıb
2.1.18.Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə

məlumatlar: Olmayıb

2.1.18.2.Aidiyyəti şəxs barədə məlumat və emitentlə aidiyyət əlaqəsi. Olmayıb
2.1.19.İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi; 06 avqust 2019-cu il 

2.1.20.Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat. Mülkiyyət qəzetində

1. Mən ,  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası  tərəfindən
verilən  11 yanvar  2017  ci  il  tarixli  SA/357  saylı icazəyə  əsasən
fəaliyyət  göstərən  Sərbəst Auditor  Mikayılzadə Raqif Rami oğlu ilə
“Cənubtikintiservis “ ASC  arasında bağlanmış  04Aprel   2019  ci il tarixli
78  saylı  müqaviləyə  əsasən cəmiyyətin 31.12.2018 ci  il bitən təsərüfat ili
üzrə olan balans hesabatları, mənfəət və zərər hesabatı , kapitalda
dəyişikliklər hesabatı, və pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından , eləcədə
əsas uçot prinsiplərinin xülasəsindən və  digər  izahedici qeydlərdən  ibarət
olan maliyyə ( mühasibat )  hesabatlarının  düzgünlüyünü  təqdim olunmuş
sənədlərə  əsasən  auditini apardım . 

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti

2. Cəmiyyətin rəhbərliyi  göstərilən Maliyyə Hesabatlarının   “
Kiçik Təsərrüfat subyektlərində  sadələşdirilmiş  uçot  aparılması  qaydala-
rına  “  uyğun  olaraq hazırlanmasına və  düzgün təqdim edilməsinə
məsuliyyət  daşıyır. Bu  məsuliyyətə aşağıdakılar daxildir :  Fırıldaqçılıq və
ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli  təhriflərin olmadığı Maliyyə
Hesabatlarının  hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi  üçün müvafiq
daxili nəzarət sisteminin  yaradılması , tətbiq edilməsi  və davam
etdirilməsi :  müvafiq uçot  siyasətinin  seçilməsi və tətbiq edilməsi ,
şəraitdən asılı olaraq məqbul uçot təxminlərinin  irəli  sürülməsi.

Auditorun məsuliyyəti
3. Mənim  məsuliyyətim apardığım auditə  əsasən  Maliyyə

Hesabatlarına  dair  rəy bildirməkdən ibarətdir.  Mən Auditi Beynəlxalq
Audit Standartlarına uyğun aparmışam .  Həmin  Standartların tələblərinə
görə , mən etik tələblərə əməl etməli və  auditi    elə şəkildə  planlaşdırmalı
və aparmalıyam ki ,  Maliyyə Hesabatlarında Əhəmiyyətli  təhriflərin
mövcud olmasına  kifayət qədər əmin olam .

4. Auditor yoxlamasına Maliyə  Hesabatlarnda göstərilən məbləğlər və
açıqlamalara  dair auditor  sübutu  əldə etmək üçün  prosedurların yerinə
yetirilməsi  daxildir.  

Seçilmiş prosedurların auditorun mülahizələrindən , eləcə də fırıl -
daqçılıq  və ya səhvlər nəticəsində  Maliyyə  Hesabatlarının  əhəmiyyətli
dərəcədə  təhrif edilməsi  risklərinin  qiymətləndirilməsindən asılıdır.
Həmin riskləri qiymətləndirərkən   auditor cəmiyyətin daxili nəzarət
sisteminin  effektivliyinə dair rəy bildirmək üçün  deyil ,  şəraitə görə
müvafiq audit prosedurlarının  işlənib hazırlanması məqsədi ilə  cəmiyyət
tərəfindən  Maliyyə Hesabatlarının  hazırlanması və düzgün təqdim
edilməsi  üçün  müvafiq   daxili nəzarət sisteminin  nəzərdən keçirir.

Bundan əlavə auditə mövcud uçot siyasətinin  uyğunluğunun  və  rəh -
bər liyin  uçot  təxminlərinin əsaslandırılmasının  qiymətləndirilməsi elə cə -
də Maliyyə Hesabatlarının ümumi təqdimatının dəyərləndirilməsi  daxildir. 

5. Mən hesab edirəm ki , əldə etdiyim auditor  sübutları  rəyimi
bildirmək üçün əsas  verir.

6. Mənim fikrimcə , təqdim   edilən Maliyyə  hesabları  bütün əhə miy -
yət li  aspektlər baxımından  Müəsisənin  31  dekabr 2018-ci il tarixinə ma -
liy yə vəziyyətini  və  həmin  tarixdə tamamlanan il üzrə  maliyyə nə ti cə lə -
ri ni  və  pul vəsaitlərinin   hərəkəti  Maliyyə Hesabatlarının Azərbaycan
Respublikasının  Qanunvericiliyinə   uyğun olaraq  düzgün   əks  etdirir. 

Hesabat  04 Aprel  2019  ci il tarixində eyni qüvvəyə  malik iki nüsxədə
tərtib olunmuşdur. Bunlardan biri  “ Cənubtikinti Servis” ASC –nin
rəhbərliyinə təqdim edilir, ikincisi isə sərbəst auditorda saxlanılır.

Auditorlar Palatasının Sərbəst Auditoru         Mikayılzadə R.R 

Müstəqil Auditor Hesabatı
“CənubtikintiServis“ ASCnin Rəhbərliyinə

«Cənubtikintiservis” ASC-nin Baş direktor səlahiyyətlərini icra edən                             T.F.İsmayılov
Baş mühasib                                                                               P.T.Mahmudova



5ШЯНБЯ, 17 AVQUST 2019-cу il, №33 (1138)

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

17 sentyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Ağcabədi şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

ELANLAR
№ Müəssisə və

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

Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilər -
in sayı

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

Əmək kollektivinə güzəştli şərt -
lərlə satımış hissə  (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Sərkərli kənd
klubu

Xaçmaz rayonu,
Sərkərli kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Na zir -
liyi, Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 66.1 1021.2 x 500 x 1750 2250 225 

2 Avaranqışlaq
kənd klubu

Qusar rayonu,
Avaranqışlaq kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazir -
liyi, Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 85.4 2075.0 3 1750 x  5250 7000 700 

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.
Xaçmaz şəhəri üzrə:
ünvan: Xaçmaz şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 7 əlaqə tele-

fonu: (kod 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27

Qusar şəhəri üzrə:  ünvan: Qusar şəhəri, M.Füzuli küçəsi 21,
əlaqə telefonu: (kod 02338) 5-24-87

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 Ağcabədi şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Ağcabədi şəhəri üzrə: ünvan: Heydər Əliyev prospekti 233,

əlaqə telefonu: (kod 2127), 5-14-50
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.
İmişli şəhəri üzrə: 
ünvan: İmişli şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 11, əlaqə telefonu: (kod

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

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

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 Mingəşevir şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Mingəçevir şəhəri üzrə: ünvan: Mingəçevir şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 26/11, əlaqə telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə Auksion

Mərkəzi tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)
ünvan: (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk

küşəsi, 20)

Hərracn 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.

Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak
Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk

küşəsi, 20)
Saatlı şəhəri üzrə: ünvan: Saatlı şəhəri, Heydər Əliyev

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

Əliyev prospekti 15, əlaqə telefonu: (kod 02120) 4-41-07
Yevlax şəhəri üzrə: ünvan: Yevlax şəhəri, Q.Quliyev küçəsi

8A, əlaqə telefonu: (kod 022336) 6-45-62
Balakən şəhəri üzrə: ünvan: Balakən şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 70 (Balakən şəhəri İcra Hakimiyyətinin binası) əlaqə

telefonu: (kod 02429) 5-10-56
Şirvan şəhəri üzrə: ünvan: Şirvan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə

küçəsi 14, əlaqə telefonu: (kod 02121) 5-27-98
Xızı şəhəri üzrə:  ünvan: Xızı şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 15 əlaqə telefonu: (kod 02331) 5-01-48
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları

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

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

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

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

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

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

Əmək kollektivinə güzəştli şərt -
lərlə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Şənlik kənd
klubu

Ağcabədi rayonu,
Şənlik kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Na zir -
liyi, Ağcabədi Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 611.9 5737.9 3 20000 x  10000 30000 3000 

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi fay dalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

Əmək kollektivinə güzəştli
şərt lərlə satımış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Azadkənd kənd
Mədəniyyət evi

Sabirabad rayonu,
Azadkənd kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Sabirabad Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 180.4 503.9 x 1000 x 500 1500 150 

2 Yolçubəyli
kənd klubu

Sabirabad rayonu,
Yolçubəyli kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Sabirabad Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 656.9 5500.0 x 12500 x 7500 20000 2000 

3 Avtoqaraj İmişli rayonu, Bəh -
rəmtəpə qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 612.0 11583.8 x 7500 x  32500 40000 4000 

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi təşkilatın adı Özəlləşdirilən tor paq
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 36 mənzilli yaşayış binasının
yarımçıq tikilisi

Mingəçevir şəhəri, 20
Yanvar küçəsi, 16

Mingəçevir şəhər İcra Hakimiyyəti, Əsaslı
Tikinti,Təmir və Abadlaşdırma Şöbəsi 1140.8 115000 10000 125000 12500 

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

Özəlləşdirilən tor -
paq 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-yaşa yış
sahəsi

Bakı şəhəri, Xəzər rayo-
nu, Qala stansiyası

İstehsal və Xidmət Müəssi sə lərinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş
"Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 

1 mərtəbəli bin -
anın bir hissəsi 34.6 x 7500 x 7500 750 

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

Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1
"İstehsalat Texnoloji Kom plekt -

ləşdirmə İdarəsi" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Babək
prospekti, 61K; 61Q

Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi 1350.4 4129.4 3 127500 45000 410000 537500 53750 

2 Saatlı Quraşdırma Sazlama
Sahəsi

Saatlı şəhəri, M.F.Axun dov küçəsi,
214A

İstehsal və Xidmət Müəssi sə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 56.0 788.3 x 1500 x  3000 4500 450 

3 5 saylı yanacaqdoldurma
məntəqəsi Hacıqabul şəhəri, İ.Qayıbov küçəsi, 15 İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 20.0 1575.0 x 2000 x  8000 10000 1000 

4 Yevlax sənaye müəssisəsi Yevlax şəhəri, Şadlinski küçəsi, 33 İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 60.0 15000.0 x 1500 x  40000 41500 4150 

5 26 saylı Səyyar
Mexanikləşdirilmiş Dəstə Yevlax şəhəri, Şadlinski küçəsi, 37 İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 50.0 10000.0 x 1500 x  25000 26500 2650 

6 Əmlak kompleksi Balakən şəhəri, 28 May küçəsi, 2 İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 2997.0 89530.0 x 200000 x 350000 550000 55000 

7 12/2 saylı yeməkxana Bakı şəhəri, Qaradağ ra yonu, Ələt
qəsəbəsi, A.Abdullayev küçəsi, 8K

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 143.1 x x 7500 x  x  7500 750 

8 13 saylı mağaza Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt
qəsəbəsi, A.Abdullayev küçəsi, 8Q

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 305.5 x x 21500 x  x  21500 2150 

9 Yardımçı təsərrüfat Xızı rayonu, Şurabad qəsəbəsi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 308.8 25000.0 x 15000 x  87500 102500 10250 

10 Reduktorların təmiri sexi

Şirvan şəhəri, İ.Qayıbov küçəsi, 42
(torpaq sahəsi 3600.0 kv.m, faydalı
sahəsi 637.2 kv.m) Şirvan şəhəri,

İ.Qayıbov küçəsi, 42A (torpaq sahəsi
3000.0 kv.m)

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin İdarəetmə

Mərkəzi 
637.2 6600.0 x 40000 x  40000 80000 8000 

11 Anbarlar sahəsi Şirvan şəhəri, M.Mirzəyev küçəsi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 2102.4 2315.6 x 40000 x  10000 50000 5000 



6ШЯНБЯ, 17 AVQUST 2019-cу il, №33 (1138)

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları sentyabr ayının 19-da  saat 15:00-da keçiriləcəkdir. 

(Ərizələr 19 avqust 2019-cu il - 18 sentyabr 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

ELANLAR
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 Siyəzən
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Sumqayıt ərazi şöbəsi 70 kv.m İcarə 5.60 90.00 Sahibkarlıq II zona 305012000668

2 Abşeron rayonu Masazır
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi 87 kv.m Satılır 78.30 746.50 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014899

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi 284.85 kv.m Satılır 256.365 2055.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 308012014956 

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi 1000 kv.m Satılır 900.00 3640.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014116 

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi 1000 kv.m Satılır 900.00 3640.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014115 

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi 1000 kv.m Satılır 900.00 3640.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014117 

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi 300 kv.m Satılır 270.00 738.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014957 

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 1080.00 5820.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014615 

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi 518 kv.m Satılır 1678.32 1885.50 Fərdi yaşayış evi II zona 308012014883 

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi 709 kv.m Satılır 2297.16 2581.00 Fərdi yaşayış evi II zona 308012014919 

11 Göygöl rayonu Xaqani
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev mey-

danı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Gəncə ərazi şöbəsi 1000 kv.m Satılır 86.40 900.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 508012000759 

12 Salyan rayonu Salyan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 48,8 kv.m Satılır 46.85 2513,00 251,00 Sahibkarlıq I zona 809012002008 

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 273 kv.m Satılır 139.20 4914.00 Sahibkarlıq I zona 908012000367 

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

28 Tel: (020) 213 01 13
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək Ucar

ərazi şöbəsi 78 kv.m Satılır 74.88 2886.00 Sahibkarlıq I zona şəhər 408012001215 

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

28 Tel: (020) 213 01 13
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək Ucar

ərazi şöbəsi 75 kv.m Satılır 72.00 2778.67 Sahibkarlıq I zona şəhər 408012001245 

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

75 Tel:(022) 295 17 96
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 425 kv.m Satılır 408.00 12112.50 Sahibkarlıq I zona 501012001609 

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

75 Tel:(022) 295 17 96
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 240.00 4000.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001561 

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

75 Tel:(022) 295 17 96
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 240.00 4000.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001561 

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

75 Tel:(022) 295 17 96
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 240.00 4000.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001561 

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

75 Tel:(022) 295 17 96
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 200 kv.m Satılır 96.00 1600.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001540 

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

75 Tel:(022) 295 17 96
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 200 kv.m Satılır 96.00 1600.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001561 

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

75 Tel:(022) 295 17 96
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 300 kv.m Satılır 144.00 2400.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001561 

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

75 Tel:(022) 295 17 96
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 800 kv.m Satılır 384.00 6400.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001508 

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

75 Tel:(022) 295 17 96
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 800 kv.m Satılır 384.00 6400.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001508 

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

75 Tel:(022) 295 17 96
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 288.00 4800.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001508 

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

75 Tel:(022) 295 17 96
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 340 kv.m Satılır 163.20 707.62 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001597 

27 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003334 

28 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003344 

29 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003333 

30 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003308 

31 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003331 

32 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003336 

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003295 

34 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003335 

35 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003294 

36 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003292 

37 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 133.18 972,00 98,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003343 

38 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 133.18 972,00 98,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003106 

39 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 300 kv.m Satılır 66.59 486,00 49,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003293 

40 Quba rayonu Vla -
dimirovka Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 1200 kv.m İcarə 1.74 12,00 2,00 Kənd təsər rü fatı məh -
sullarının istehsalı I qrup əkin 303012002598 

41 Qusar rayonu Həzrə
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 1000 kv.m İcarə 0.24 5,00 1,00 Kənd təsərrü fatı məh -
sullarının istehsalı II qrup əkin 301012002231 

42 Qusar rayonu Xuray
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 575 kv.m Satılır 72.83 633,00 64,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 301012077367 

43 Ağcabədi rayonu Şənlik
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 40 kv m  satılır 4.22 240.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 608012000958 

44 Ağcabədi rayonu
Hacıbədəlli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 1.93 ha  İcarə 18.53 154.40 Kənd təsərrüfatı məh -
sullarının istehsalı III qrup əkin 608012000897 

45 İmişli rayonu Muradxanlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 1000 kv m satılır 83.48 400.00 Sahibkarlıq V qrup 907012000349 

46 Şamaxı rayonu Məlhəm
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 27 Tel:(020) 2651076 
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi 2,1 ha İcarə 1.67 75,60 7,56 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup örüş 410012000703 

47 Şamaxı rayonu Məlhəm
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 27 Tel:(020) 2651076 
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi 1,9 ha İcarə 1.51 68,00 6,80 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup örüş 410012000702 

48 Qobustan rayonu Xilmilli
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 27 Tel:(020) 2651076 
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi 30 ha İcarə 20.88 660,00 66,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) IV qrup örüş 307012000476 

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

9A Tel: (024) 244 26 10
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 1,2 ha İcarə 20.16 60.00 Kənd təsərrüfatı məh -
sullarının istehsalı II qrup çoxillik əkmə 404012004978 

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

9A Tel: (024) 244 26 10
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 32.40 230.00 Kənd təsərrüfatı məh -
sullarının istehsalı III qrup əkin 404012005002 

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

9A Tel: (024) 244 26 10
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 4 ha İcarə 24.00 220.00 Kənd təsərrüfatı məh -
sullarının istehsalı III qrup əkin 402012002436 

52 Zaqatala rayonu
Gözbarax Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 2 ha İcarə 36.00 200,00 10,00 Kənd təsərrüfatı məh -
sullarının istehsalı II qrup əkin 402012002103 

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

9A Tel: (024) 244 26 10
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 1200 kv m Satılır 469.46 4920.00 Fərdi yaşayış evi I qrup çoxillik əkmə 402012002468 

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

9A Tel: (024) 244 26 10
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 1200 kv m Satılır 469.46 4920.00 Fərdi yaşayış evi I qrup çoxillik əkmə 402012002469 

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

9A Tel: (024) 244 26 10
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək Şəki

ərazi şöbəsi 1200 kv m Satılır 469.46 4920.00 Fərdi yaşayış evi I qrup çoxillik əkmə 402012002470 

56 İsmayıllı rayonu Qalınçaq
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç

6 Tel: (024) 205 45 56
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 1,6906 ha İcarə 13.39 169.06 Kənd təsərrüfatı məh -
sullarının istehsalı əkin 407012001374 

57 İsmayıllı rayonu Qalınçaq
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç

6 Tel: (024) 205 45 56
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 6293 kv.m İcarə 5.00 62.93 Kənd təsərrüfatı məh -
sullarının istehsalı əkin 407012001390 

58 İsmayıllı rayonu Qalınçaq
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç

6 Tel: (024) 205 45 56
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 1 ha İcarə 0.79 94.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 407012001293 

59 İsmayıllı rayonu Qalınçaq
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç

6 Tel: (024) 205 45 56
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 1,1355 ha İcarə 0.90 106.74 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 407012001247 

60 Oğuz rayonu Sincan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç

6 Tel: (024) 205 45 56
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 1,3 ha İcarə 17.94 301.60 Kənd təsərrüfatı məh -
sullarının istehsalı II qrup əkin 405012002137 

61 Oğuz rayonu Sincan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç

6 Tel: (024) 205 45 56
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 2315 kv.m İcarə 5.00 53.71 Kənd təsərrüfatı məh -
sullarının istehsalı I qrup əkin 405012002111 

62 Oğuz rayonu Sincan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç

6 Tel: (024) 205 45 56
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 4000 kv m İcarə 5.52 92.80 Kənd təsərrüfatı məh -
sullarının istehsalı II qrup əkin 405012002112 

63 Oğuz rayonu Sincan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç

6 Tel: (024) 205 45 56
19 sentyabr 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 1500 kv.m İcarə 3.24 34.80 Kənd təsərrüfatı məh -
sullarının istehsalı I qrup əkin 405012002075
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17 sentyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Şəmkir şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

17 sentyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Qax şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

ELANLAR

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 Şəmkir şəhərində müvafiq yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

əlaqə telefonu: (kod 02230) 5-33-71
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında

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

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

Qax şəhəri üzrə: ünvan: Qax şəhəri, İ.Mustafayev küçəsi, 31 əlaqə

telefonu: (kod 2425) 5-43-83
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.

Gəncə şəhəri üzrə:  
ünvan: Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev adına meydan (Gəncə şəhər

İcra Hakimiyyətinin binası) əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76
Mingəçevir şəhəri üzrə: 

ünvan: Mingəçevir şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 26/11, əlaqə
telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00

Hərracların 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.

Yardımlı şəhəri üzrə: ünvan: Yardımlı şəhəri, Heydər Əliyev
prospekti, 96, əlaqə telefonu: (kod 02520) 6-26-68

İsmayıllı şəhəri üzrə: ünvan: İsmayıllı şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti 46, əlaqə telefonu: (kod 02028) 5-64-64
Hərracların 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 Neftçala şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Neftçala şəhəri üzrə: ünvan: Neftçala şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti 33, əlaqə telefonu: (kod 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
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 Bərdə şəhərində müvafiq yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Bərdə şəhəri üzrə: ünvan: Bərdə şəhəri, Nizami küçəsi 83 əlaqə

telefonu: (kod 2020) 5-27-77
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000

0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə Auksion

Mərkəzi tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)
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.

Sumqayıt şəhəri üzrə: ünvan: Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina
4/12, əlaqə telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80

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

əlaqə telefonu: (kod 02230) 5-33-71
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları 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 Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə Auksion

Mərkəzi tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)
Hərracların 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 obyek-
tin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

Əmək kollektivinə güzəştli şərt -
lərlə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Səməd Vurğun adına
qəsəbə klubu

Şəmkir rayonu, Səməd
Vurğun qəsəbəsi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Na -
zirliyi, Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsi 111.9 215.0 x 1500 x 500 2000 200

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

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

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

17 sentyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bərdə şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

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

17 sentyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor paq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış) qiyməti

(100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərt lərlə

satımış hissə (15%) (manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Əmlak kom-
pleksi

Qax rayonu,
Əmbərçay kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 339.8 4801.5 x 21000 x 16500 37500 3750

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor paq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərt lərlə

satımış hissə (15%) (manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
binası

Gəncə şəhəri, Nizami ra yo nu,
N.Nərimanov prospekti, 185

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 211.4 375.0 x 7500 x 7500 15000 1500 

2 Yardımçı
təsərrüfat

Mingəçevir şəhəri, Kür çayının
sağ sahili

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1909.1 21000.0 1 42500 15000 60000 102500 10250

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

Əmək kollektivinə güzəştli şərt -
lərlə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Şəhər klubu Yardımlı şəhəri,
Daşkənd küçəsi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 80.0 99.0 x 1000 x 250 1250 125 

2 Bozayran kənd
klubu

Yardımlı rayonu,
Bozayran kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 59.7 64.3 x 500 x 100 600 60 

3 Soltankənd kənd
Yaradıcılıq Evi

İsmayıllı rayonu,
Soltankənd kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 673.7 1364.9 2 12000 x  3000 15000 1500

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilər -
in sayı

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

Əmək kollektivinə güzəştli şərt -
lərlə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 3 saylı Xüsu siləş -
dirilmiş Avtobaza

Neftçala şəhəri,
M.Ə.Sabir küçəsi, 1C

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 49.1 1336.2 x 1500 x 3500 5000 500 

2 İnzibati idarə bina-
sı

Neftçala şəhəri, Heydər
Əliyev prospekti, 29 K

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 275.1 x x 17500 x x 17500 1750 

№ Müəssisə və obyek-
tin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiy məti (100%) (manat)

Əmək kollektivinə güzəştli şərt -
lərlə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Avtomobillərə texni -
ki qulluq stansiyası

Bərdə rayonu,
Mirzəxan kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 92.1 1500.0 x 4000 x 7500 11500 1150

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

Əmək kollektivinə güzəştli şərt -
lərlə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 15 saylı bazarın
Qızıldaş filialı

Bakı şəhəri, Qaradağ ra -
yonu, Qızıldaş qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 183.0 320.0 x 12000 x 3000 15000 1500

№ Müəssisə və obyek-
tin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor paq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərt lərlə

satımış hissə (15%) (manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Şəmkir yun təda rükü
məntəqəsi

Şəmkir rayonu,
Keçili kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 3312.4 62695.5 x 60000 x  115000 175000 17500 

2 Əmlak kompleksi Sumqayıt şəhəri,
Sahil küçəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 577.1 5412.0 x 50000 x  275000 325000 32500

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

Əmək kollektivinə  güzəştli şərt -
lərlə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 10 saylı ma -
ğaza (inşaat)

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Nardaran
qəsəbəsi, Şeyx Əli Tuti küçəsi, 1C

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1133.5 2716.1 x 15000 x  50000 65000 6500 

2 "Lalə" şadlıq
evi

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, 2146-
cı məhəllə, Hicran Hasilov küçəsi, 23C

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1772.7 1898.4 x 140000 x  38000 178000 17800 

3 "Mərdəkan"
restoranı

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi,
Yesenin küçəsi, 2-ci döngə, bina 2M

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1743.9 x x 300000 x  x 300000 30000 

4 4 saylı kafe
(Gilavar)

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi,
Yesenin küçəsi, 249

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 324.8 882.0 1 66300 23400 100000 166300 16630 



ШЯНБЯ, 17 AVQUST 2019-cу il, №33 (1138)

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Гейдиййат нюмряси: 389
Тираж: 3 000

Цнван: АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району, Кейкаб Сяфярялийева кцч., 25.
Телефон: 489 02 25; e-mail: mulkiyyet@gmail.com

Гязетдя “АзярТАъ” информасийа аэенттлийинин 
материаларындан истифадя  олунур. 

Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

8ELANLAR

ELAN
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz

Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti tərəfindən Əliyeva Həqiqət
Əliyulla qızının adına 08.10.2008-ci il tarixində verilmiş

0171966 nömrəli çıxarış itdiyi üçün etibarsız hesab edilsin.

Respublikanın şəhər və rayonlarında yerləşən qeyri-yaşayış sahələrinin (obyektlərin) müsabiqə vasitəsilə icarəyə verilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİDÖVLƏTKOMİTƏSİNİN ELANI

“Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və səmərəli istifadə
edil məsinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Res pub li -
ka sı Prezidentinin 06 iyun 2007-ci il tarixli, 586 nömrəli Fər ma -
nı na və 22 iyun 2010-cu il tarixli, 284 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edil miş “Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin müsabiqə əsa -
sın da icarəyə verilməsi Qaydaları”na müvafiq olaraq Azər bay -
can Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi aşağıda
gös tə rilən qeyri-yaşayış sahələrinin (obyektlərin) icarəyə ve ril -
mə si üzrəmüsabiqəelanedir.

Müsabiqədə daşınmaz dövlət əmlakını icarəyə götürmək hü -
qu quna malik olan (qanunvericiliklə məhdudiyyət müəyyən
edil miş hallar istisna olmaqla) yerli və xarici fiziki və hüquqi
şəxs ləriştirakedəbilərlər.

Müsabiqəyə yekun vurularkən müəyyən edilmiş şərtlər
daxilində maksimum həcmdə icarə haqqı təklif etmiş sifarişçiyə
üstünlük veriləcəkdir. 

1. Müsabiqəyə çıxarılan qeyri-yaşayış sahələri (obyektlər)
haqqındaməlumat

(24.05.2019-cu il tarixinə)

2. Sifarişçilər qarşısında qoyulan şərt və tələblər
2.1. İcarəyə verilən obyektin məxsus olduğu müəssisənin

spesifik fəaliyyət profilinə uyğun olaraq təyinatı üzrə istifadə
edilməsini təmin etmək.

2.2. İcarəyə verilən obyekin, ərazisində yerləşdiyi
müəssisənin fəaliyyətinə maneçilik yaradılmaması.

2.3. Birgə istifadə olunan kommunikasiya xətlərinə xələl
gətirilməməsi.

2.4. İcarəyə verilən obyektin yerləşdiyi binanın xarici görü-
nüşünün qorunub saxlanılması. 

2.5. Dövlət büdcəsinə ödəniləcək icarə haqqına dair təklifin
verilməsi (“İcarə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa nu -
nu na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
tərə findən müəyyən edilən dövlət əmlakının (mənzil fondundan
başqa) icarəyə verilməsi üçün icarə haqqının minimum məb lə -
ğin dən və aylıq start icarə haqqı məbləğindən az olmamaq şərti
ilə).

3. Sifarişçilər tərəfindən təqdim olunmalı sənədlər
3.1. Müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə (açıq zərfdə).
3.2. Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət

Komitəsinin (VÖEN 2000015631) Azərbaycan Respublikası

Mərkəzi Bankının Əməliyyat idarəsindəki AZ53 NABZ 0136
0150 0000 0000 3944 saylı hesabına (kod 501004, müxbir hesa-
bı AZ74 NABZ 0145 1700 0000 0000 1944, VÖEN

9900071001, S.W.I.F.T. bik: NABZAZ2C) hesabına
müsabiqədə iştirak etməyə hüquq verən, obyektin aylıq start
icarə haqqı məbləğinin 10 faizi həcmində hesablanan behin
köçürülməsinitəsdiqedənqəbz. (Müsabiqənin qalibi tərəfindən
köçürülmüş behin məbləği ilkin dövr üçün ödənilməli olan icarə
haqqı məbləğinə daxil edilir, müsabiqənin digər iştirakçıları
tərəfindən köçürülmüş beh müsabiqənin başa çatdığı gündən 10
(on) təqvim günü ərzində onlara qaytarılır) 

3.3. Sifarişçi hüquqi şəxs olduqda açıq zərfdə aşağıdakı
sənədlər təqdim edilir:

- reyestrdən çıxarışın müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;
- təsis müqaviləsinin müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;
Sifarişçi fiziki şəxs olduqda açıq zərfdə aşağıdakı sənədlər

təqdim edilir:
- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin müvafiq qaydada təsdiq

edilmiş surəti;
- sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında məlumat (əgər sahibkarlıq

fəaliyyəti ilə məşğuldursa);
3.4 Müsabiqədə iştirak etmək üçün sifariş hüquqi və ya fiziki

şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildikdə, həmin nümayəndə
sifarişçi adından hərəkət etmək hüququnu təsdiq edən sənəd
təqdim etməlidir

3.5 Aşağıdakı sənədlər sifarişçilər (hüquqi və fiziki şəxslər)
tərəfindən ikinci ayrıca bağlı zərfdə (zərfin bağlı tərəfi sifarişçi
tərəfindən imzalanır və (və ya) möhürlənir) təqdim edilir:

- dövlət büdcəsinə ödəniləcək icarə haqqına dair müsabiqə
təklifi.

Qeyd edilən sənədlər tələb olunan formada təqdim edil mə -
dik də və ya bir hissəsi təqdim edilmədikdə, sifariş vermiş şəxsin
nü mayəndəsinin səlahiyyəti qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qay dada təsdiq edilmədikdə, həmçinin müəyyən edilmiş müd -
dət də beh köçürülmədikdə və ya tam şəkildə köçürülmədikdə
sifarişçi müsabiqəyə buraxılmır və behin sifarişçiyə qaytarılması
qa nunvericiliklə və “Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin mü -
sa biqə əsasında icarəyə verilməsi Qaydaları” ilə müəyyən edil -

miş qaydada həyata keçirilir. Sifariş və ona əlavə olunan sənəd -
lər müsabiqənin keçirilməsi haqqında dərc olunmuş məlumatda
göstərilən müddət başa çatdıqdan sonra qəbul edilmir. 

4. Müsabiqə qalibinə tətbiq edilən şərt və tələblər
4.1. Müsabiqənin qalibi aşağıdakıları təmin etməlidir:
4.1.1. Müsabiqənin nəticələri haqqında protokol təsdiq

olunduğu tarixdən 20 (iyirmi) gün müddətində icarə
müqaviləsinin imzalanmasını.

4.1.2. İcarə müqaviləsində göstərilən müddətdə və məbləğdə
icarə haqqının dövlət büdcəsinə köçürülməsini.

4.1.3. Müqavilə ilə müəyyən edilmiş digər şərt və
öhdəliklərin yerinə yetirilməsini.

5. Müsabiqədə iştirakla bağlı əlavə məlumat almaq qaydası 

Sifarişçilər, müsabiqə haqqında əlavə məlumat əldə etmək,
müsabiqəyə çıxarılan obyektlə tanış olmaq, sifariş (ərizə) və
təkliflərinin verilməsi üçün 16.09.2019-cu il tarixinədək iş
günləri saat 9:00-dan 18:00-dək aşağıdakı ünvana müraciət edə
bilərlər: 

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Akademik M.Mirqasımov kü -
çəsi, 1 Aünvanında yerləşən obyekt üzrə Bakı şəhəri, Xətai ra yo -
nu, Y.Səfərovküçəsi 50, Əmlak Məsələləri Dövlət Ko mitəsinin
bi nası, tel.: 490-24-08 (əlavə-146).

Bu ünvanda müsabiqə Komissiyası tərəfindən müsabiqə tək -
lif lərinin qiymətləndirilməsi 17.09.2019-cu il tarixində, saat
09:00-dan başlayacaqdır.

Zərdab şəhəri, R.Kərimov küçəsi, 44 ünvanında yerləşən
obyekt üzrə - Ucar şəhəri, H.Əliyev küçəsi 81, Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin Ucar Ərazi şöbəsinə, tel.: (2021) 3-01-13,
(2025)5-55-39.

Bu ünvanda müsabiqə Komissiyası tərəfindən müsabiqə
təkliflərinin qiymətləndirilməsi 17.09.2019-cuil tarixində, saat
14:00-dan başlayacaqdır.

№ Ünvan Sahə
kv.m. Balansaxlayıcısı Obyektin

xarakteristikası

Ob yek -
tin fə a -
liy yət
növü 

Obyek tin
və ziy yəti

Aylıq start
icarə haqqı

məbləği
(manat)

Ödəniləcək
behin

məbləği
(manat)

1

Bakı şəhəri, Nə si mi
rayonu, Aka de mik

M.Mirqasımov
küçəsi, 1 A

203,2

Azərbaycan Res pub likasının
Səhiy yə Na zirliyinin Tikilməkdə

olan obyektlərin birləşmiş
müdriyyəti

3 mərtəbəli
binanın

yarımzirzəmisi
və zirzəmisi  

xidmət
istifa dəyə
tam yarar-

lı
419,10 41,91 

2
Zərdab şəhəri,

R.Kərimov küçəsi,
44 

10,6
Zərdab Rayon İcra Hakimiyyəti,

Zər dab şəhər Mənzil İstismar
Sahəsi

3 mərtəbəli
binanın birinci

mərtəbəsi
ofis

istifa dəyə
tam yarar-

lı
6,36 1,0
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