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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
sədri Bərdə rayonunda, 
sədr müavini isə Ağdam rayonunda
vətəndaş qəbulu keçirib 3

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat                                                                                                                                                                                                                                                                    
Torpaq müsabiqə və hərracları oktyabr
ayının 31-də saat 15:00-da keçiriləcəkdir.2

Azərbaycanla Avstriya arasında
daşınmaz əmlak idarəçiliyi 
sahəsində əməkdaşlıq genişlənir

Bakı Nəqliyyat Agentliyinin “Koroğlu” Nəqliyyat
Mübadilə Mərkəzinin açılışı olub.

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

Son illərdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azər baycanda sürətli sosial-iqtisadi inkişafın təmin olun -
ma sı istiqamətində nəhəng layihələr icra edilir. Bütün bun -
lar vətəndaşların sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına, in -
san ların rahatlığının, təhlükəsizliyinin təmin olunmasına
yö nə lib. Hazırda ölkədə keyfiyyətli ictimai nəqliyyat xid -
mət lərinin göstərilməsi ilə bağlı görülən işlər də məhz bu
amil dən qaynaqlanır.

Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və göstərişlərinə əsa -
sən, son illərdə nəqliyyat parkının müasirləşdirilməsi, sər -
ni şinlərin müntəzəm marşrut avtobuslarından təhlükəsiz və
ra hat istifadəsini təşkil etmək məqsədilə bir sıra layihələr
ic ra olunub. Bu layihələrdən biri də ictimai nəqliyyat sis te -
min də yenilik olan Nəqliyyat Mübadilə mərkəzlərinin -
HUB-ların yaradılmasıdır. Bu konsepsiyada əsas məqsəd
sər nişinlərin rahat gediş-gəlişinin təmin edilməsi, şəhərdə
nəq liyyatın mobilliyinə nail olunması, Bakının mərkəzi
his səsində nəqliyyat sıxlığının aradan qaldırılmasıdır. Bu
la yihənin icrası vətəndaşların rahatlığı ilə yanaşı, sər ni şin -
da şı mada təhlükəsizlik baxımından da mühüm rola ma lik -
dir.

“Koroğlu” Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzində yaradılan
şə rait barədə dövlətimizin başçısına və birinci xanıma mə -
lumat verildi.

Qeyd edildi ki, Heydər Əliyev və Ziya Bünyadov pros -
pek tlərinin kəsişmə nöqtəsi, Böyükşor qovşağı, eləcə də
met ronun “Koroğlu” stansiyasının yaxınlığındakı bu Nəq -
liy yat Mübadilə Mərkəzi ilk HUB olaraq 2016-cı ildə təş -
kil edilib. Pilot layihə olaraq mərkəz əvvəlcə yüngül kons-
truksiyalardan hazırlanmışdı. Lakin sonradan əhalidən gə -
lən müraciətlərlə əlaqədar “Koroğlu” HUB 2019-cu ildə

əsas lı şəkildə yenidən qurulub və burada müasir nəqliyyat
in frastrukturu yaradılıb.

Dövlətimizin başçısının tapşırığına əsasən, Agentlik tə -
rə findən Bakı şəhərinin əsas giriş-çıxış ərazilərində 5 bö -
yük HUB təşkil edilib, şəhər və qəsəbələrdə isə 6 kiçik
HUB-ın yaradılması planlaşdırılır. Bütün mərkəzlərdə bu -
ra da kı kimi ən yüksək şərait yaradılacaq.

Prezident İlham ƏLİYEV: Əlbəttə, biz bu sahəyə böyük
diq qət göstəririk. Çünki vətəndaşların rahatlığı hər şeydən
üs tündür. Ona görə ən müasir avtobuslar alınır, nəqliyyatla
və təhlükəsizliklə bağlı çox ciddi tədbirlər görülür. Bu iş lə -
ri davam etdirin. Şəhərimizin hər bir yerində ən yüksək sə -
viy yəli nəqliyyat şəraiti yaradılmalıdır.

x x x
Məlumat verildi ki, paytaxtın yollarında yeni səkilər sa -

lı nıb, görmə əngəlli vətəndaşlar üçün şərait yaradılıb. Hö -
ku mət evinin arxasında pilot layihə kimi velosiped yo lu -
nun salınması nəzərdə tutulur. Yolun 100 metrlik hissəsi ar -
tıq hazırdır. İndi velosiped yolunun örtüyü ilə bağlı təc rü -
bə lər aparılır. Bu yolun salınmasında əsasən yerli ma te ri al -
lar dan istifadə edilir. Bakı şəhərində ümumilikdə 18,5 ki lo -
metr lik, ilk mərhələdə isə 7,5 kilometrlik velosiped yo lu -
nun salınması nəzərdə tutulur.

Diqqətə çatdırıldı ki, şəhərdə parklanma ilə əlaqədar il -
kin mərhələdə 600-dək yer müəyyənləşdirilib. İndi bu is ti -
qa mətdə infrastruktur işləri görülür.

Sonra dövlətimizin başçısı və birinci xanım plat for ma -
lar da və gözləmə zallarında yaradılan şəraitlə maraqlandı-
lar.

Bildirildi ki, burada dörd platformadan ibarət avtobus
ter minalı inşa edilib. Platformalarda müasir informasiya
tex no logiyaları avadanlığı, havalandırma sistemi ilə təchiz
edil miş 10 gözləmə zalı var. Gözləmə zalları Azərbaycanın
elm, ədəbiyyat, mədəniyyət, incəsənət, tarix, idman sa hə lə -
rin də əldə etdiyi uğurları, zəngin dəyərləri əks etdirən ya -

zı lı və qrafik məlumatlar əsasında tərtib edilib. Hər bir zal -
da maarifləndirici məlumatlarla yanaşı, kitab rəfləri də qu -
raş dırılıb. Gözləmə zalları ilə yanaşı, mərkəzdə 5 köşk, 1
ida rəetmə otağı, tibb məntəqəsi, ana və uşaq otağı inşa edi -
lib. Zallar içməli su ilə də təmin olunub.

Ətraf kənd və qəsəbələri şəhər mərkəzi ilə birləşdirən
30 müntəzəm marşrut xətti üzrə 430-a yaxın avtobusun fə -
aliy yət göstərdiyi mərkəzin xidmətlərindən gün ərzində
270 min nəfərə yaxın sərnişin istifadə edəcək. Ümumilikdə
isə gün ərzində Bakı şəhərində 2,2 milyon sərnişin daşınır.
Bu rada hər bir marşrut xətti üzrə avtobuslar üçün da ya na -
caq yeri müəyyən edilib, məlumatlandırıcı lövhələr yer ləş -
di ri lib.

Paytaxtın avtobus parkının yenilənməsi məqsədilə Pre -
zi dent İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamına əsasən 300
ye ni avtobus sifariş olunub. Avtobuslardan 168-i artıq
BNA-ya təhvil verilib. Oktyabrın sonunda avtobusların sa -
yı 200-ə çatdırılacaq. Ümumilikdə bütün avtobusların ilin
ye kununda təhvil verilməsi planlaşdırılır.

Prezident İlham Əliyev burada yaradılmış şəraiti yük -
sək qiymətləndirdi.

Mərkəzin əsas özəlliklərindən biri də ərazidəki istirahət
par kı dır. Parkda qurulan ən müasir işıqlandırma sistemi ge -
cə lər buraya xüsusi gözəllik bəxş edir.

Prezident İlham ƏLİYEV: Biz bu parkı mənim tə şəb bü -
süm lə bir neçə il bundan əvvəl yaratmışıq. İndi bura gözəl
bir istirahət zonasıdır. Bu da parka bitişik olan bir yerdir.
Bu rada gözəl şərait var. Biz böyük bir ərazini ictimai yerə
çe virdik. Çünki bəzi fikirlər var idi ki, burada tikinti apa rıl -
sın, binalar tikilsin. Mən icazə vermədim, dedim ki, bura
və təndaşların rahatlığı üçün ictimai zona olmalıdır. İndi
bu ra böyük ərazidir. Şəhərin mərkəzində yeni gözəl is ti ra -
hət və nəqliyyat mərkəzi yaradılıb.

x x x
Sonra dövlətimizin başçısı və birinci xanım Türkiyənin

BMC şirkətinin istehsalı olan avtobusa baxdılar.
Məlumat verildi ki, sərnişindaşıma tələblərinə tam ca -

vab verən bu avtobuslar rahatlığı ilə fərqlənir. Avtobusların
ən üstün cəhəti onun sıxılmış təbii qaz mühərrikli ol ma sı -
dır. “BakuBus” MMC üçün əvvəllər sifariş edilən av to  bus -
lar 300 kilometr məsafə qət edə bilirdisə, sıxılmış təbii qaz
mü hərrikli avtobuslarda bu məsafəni 600 kilometrədək ar -
tır maq mümkün olub. Bu avtobusların salonu və mühərrik
sistemi tamamilə dəyişdirilir. İyirmi altı oturacaq yeri olan
avtobusların ümumi sərnişin tutumu yüz nəfərlikdir.

Prezident İlham Əliyev əlavə müasir avtobusların alın -
ma sı ilə bağlı tapşırıqlarını verdi.

x x x
Qeyd edək ki, “Koroğlu” Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi

is tər yol hərəkətinin təşkili, istərsə də sərnişindaşıma sa hə -
si nə müsbət töhfə verəcək. Bu mərkəz şəhərdaxili və şə -
hər lə rarası avtobuslar, metro və dəmir yolu nəqliyyatı kimi
ic timai nəqliyyat növlərini birləşdirən və onların arasında
daşımaları asanlaşdıran nəqliyyat infrastrukturudur. HUB
kon sepsiyası əsasən şəhərətrafı ərazilərdən şəhər mər kə zi -
nə gələn avtobusların hərəkətinin mərkəzləşdirilmiş şə kil -
də təşkili, həmçinin sərnişindaşımada səmərəli ida rə et mə -
nin və nəzarət mexanizminin gücləndirilməsində mühüm
rol oynayır.

Son illərdə dövlətimizin başçısının sərəncamlarına,
tapşırıq və göstərişlərinə uyğun olaraq, Bakının qəsəbə və
kəndlərində müasir yollar salınır, orada yaşayanların sosial
məsələlərinin həlli üçün konkret addımlar atılır. Bu
mərkəzin yaradılması da bu istiqamətdə atılan addımların
ardıcıl xarakter aldığını göstərir.

Belə ki, bu infrastruktur Bakının qəsəbələrində
yaşayanların şəhər mərkəzinə, həmçinin əks istiqamətə
rahat və təhlükəsiz hərəkətini təmin etməklə, ümumilikdə,
paytaxtda sərnişindaşıma xidmətinin müasirləşdirilməsinə
töhfə verəcək.

Bakı Nəqliyyat Agentliyinin “Koroğlu” Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzinin açılışı olub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər
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Prezident Fərmanı ilə istismarına icazə verilən binalardakı mənzillərə çıxarışların verilməsi kampaniyaları daha geniş formatda: 
komitə MTK və vətəndaşları bu prosesdə fəal olmağa çağırır

ELANLAR

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin tapşırıqlarına və bölgələrdə və tən -
daşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq Əmlak
Mə sələləri Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Hə sə -
nov 27sentyabr tarixində Bərdə rayonunda və tən -
daş qəbulu keçirib. Rayonun Yeni Azərbaycan
Partiyasının inzibati binasında keçirilən qəbulda
vətəndaşların fərdi qaydada müraciətlərinə baxılıb.

Komitənin müvafiq struktur bölmə rəhbərlərinin
də iştirak etdiyi qəbulda səslənən müraciətlər əsa -
sən daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, o cümlədən fər -
di həyət evi, bələdiyyələr tərəfindən müxtəlif məq -
səd lərlə ayrılmış torpaqların qeydiyyatı, vaxtilə ve -
ril miş pay torpaqlarının sənədləri ilə faktiki və ziy -
yə ti arasında uyğunsuzluqlarının aradan qal dı rıl -
ma sı ilə əlaqədar olub. Eyni zamanda torpaqların

tə yinatına uyğun istifadəsi, kate qo ri ya sı -
nın də yiş di ril məsi prosedurları, dövlət
əm lakının özəl  ləş di ril məs i ilə bağlı mü -
ra ciətlər də ünvanlanıb.

Qəbul zamanı bütün müraciətlər və
qald ırılan mə sələlər komitə sədri tə rə fin -
dən fərdi qaydada, diq qətlə dinlənilib.
Bir neçə vətəndaşın mü ra ci ət lə ri elə ye -
rin dəcə həll edilib. Digər müraciətlərdə
əks olunan məsələlərin araşdırılaraq həll
olun ması ba rə də müvafiq struktur böl -
mə lərin rəhbərlərinə tap şı rı qlar verilib,
bəzi müraciətlərlə bağlı müvafiq ko -
missiya yaradılıb. Komitənin fəaliyyət
sahə lə ri nə aid olmayan məsələlərə dair
müraciətlər isə qey diy yata alınıb və
müvafiq qurumlara gön də ri lə cə yi ba rə -
də vətəndaşlara məlumat verilib.

Komitə sədri Kərəm Həsənov tor -
paqların ka te qo ri yaları ilə bağlı tələblərə
riayət olunmasının va cib li yini bildirib.
Qeyd edilib ki, mühafizə zo laq la rı nın
tələblərinə əməl edilməyən torpaq is ti fa -
də çi li yinə, torpaqların münbit qatının
kor lanmasına, xü susən kənd təsərrüfatı
tor paqlarının təyinatına uy ğun istifadə

olun mamasına qarşı nəzarət təd bir lə ri güclən -
dirilib. 

Bildirilib ki, torpaqların elmi əsaslarla səmərəli
istifadəsi ilə bağlı düzgün qərarların qəbuluna, bu
sahədə dövlət nəzarətinin daha effektiv həyata ke -
çi rilməsinə, o cümlədən torpaq balansını dəqiq ləş -
dir məyə imkan verən torpaqların elektron kadastr
uço tu işləri operativ olaraq davam edir. 

Bundan başqa komitə daşınmaz əmlakın qey -
diy ya tı sahəsində də müraciətlərdə vətəndaşa diq -
qət və qayğının göstərilməsi, iş prinsipinin tək mil -
ləş dirilməsi, o cümlədən iş prosesinin aktivliyi,
elek tron xidmətlərin sayının çoxaldılması kimi mə -
sə lələri ön planda saxlayır. Vətəndaşların mü ra ci ət -
lə ri nin vaxtında baxılmasına, tez bir zamanda həll
edil məsinə xüsusi diqqət göstərir. Bununla bağlı
ola raq qeydiyyat xidmətləri səyyar ofislər va si tə si lə
vətəndaşın ünvanında göstərilir. “Əmlakını qey diy -
ya ta al və mülkiyyətinə sahib ol” kimi kam pa ni ya -
la rla komitə xidməti vətəndaşın ünvanına çatdırır. 

Qəbul çərçivəsində komitə sədri fəaliyyət sa hə -
ləri üzrə göstərilən xidmətlərdə maksimum
məmnunluğun, çevikliyin, əlçatanlığın, şəffaflığın
təmin olunması məqsədilə bütün zəruri tədbirlərin
görülməsi barədə komitənin ərazi idarələrinin,

tabeli qurumlarının yerli şöbələrinin rəhbərlərinə
tapşırıqlarını verib. Komitə sədri bildirib ki,
əhalinin müraciətləri operativ həll olunmalı,
qanunvericilik çərçivəsində vətəndaş maraqları
təmin olunmalıdır. Sonda vətəndaşlar razılıqlarını
ifadə ediblər.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədr
müavini Rafiq Cəlilovda həmin gün Ağdam
rayonunda vətəndaş qəbulu keçirib. Heydər Əliyev
Mərkəzində keçirilən qəbulda vətəndaşların fərdi
qaydada müraciətlərinə baxılıb. Bəzi vətəndaşların
müraciətləri elə yerindəcə həll edilib. Digər
müraciətlərdə əks olunan məsələlərin araşdırılaraq
həll olunması barədə müvafiq struktur bölmələrin
rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib.

Komitə sədrinin regionlarda vətəndaş qəbulları
qarşıdakı aylarda da davam etdiriləcək.

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin
müvafiq fərmanı ilə istismarına icazə verilən bi na -
lar da yerləşən mənzillərin qeydiyyatı ilə bağlı işlər
da ha geniş formatda aparılmaqdadır. Bu məqsədlə
in san amilini ön planda tutan Əmlak Məsələləri
Döv lət Komitəsi müxtəlif sosial kampaniyalar ke -
çi rir, vətəndaşlara ünvanlardaca intensiv qeydiyyat
xid məti göstərir.  

Komitə MTK-ları və vətəndaşları bu prosesdə
fəal olmağa çağırır.Qeyd edilməlidir ki, istismarına
ica zə verilməsi ilə bağlı binanın sənədləri daxil
olan zaman dərhal, operativ olaraq mənzillərə çı xa -
rı şın verilməsi işlərinə başlanılır. Bu məqsədlə
MTK-lar, vətəndaşlar üçün maarifləndirici təd bir -
lər keçirilir, çıxarışların hazırlanması ilə bağlı la -
zım olan ilkin sənədlər barədə informasiya verilir.
Həm çinin belə binalara müvafiq məlumat xa rak -
ter li elanlar, bildirişlər yerləşdirilir. İstismarına ica -
zə verilən bina sakinləri əmlakına dair elektron çı -

xa rışın hazırlanması üçün ilkin sənədlərlə birgə
Əm lak Xidmətləri Məkanına müraciət edə bilərlər.
Bun dan başqa prosesin daha intensiv aparılması
məq sədilə ünvanlarda“Əmlakını qeydiyyata al və
mül kiyyətinə sahib ol” kimi sosial kampaniyalar
ke çirilir.Kampaniyanın qrafiki, keçiriləcəyi bi na la -
rın ünvanı barədə ictimaiməlumatlandırma aparılır. 

Sakinlər kampaniya çərçivəsində məkanındaca
ilkin sənədlərini mobil ofislərə təqdim edirlər. Hər
həf tə Bakının müxtəlif rayonlarında olan 10-a ya -
xın belə binaların həyətlərində, vətəndaşların ün -
van larında səyyar qeydiyyat xidməti göstərilir,
elek tron çıxarışın verilməsi ilə bağlı 1000-ə yaxın
mən zilin ilkin sənədləri toplanır.  

Xidməti vətəndaşa yaxın edən Əmlak Mə sə lə -
lə ri Dövlət Komitəsisentyabrın 27-də Bakının Ni -
za mi rayonunun Məmmədəli Şərifli küçəsi, 1 ün -
va nın da daha bir istismarına icazə verilən bina sa -
kin lə rinə səyyar xidmət göstərib. Belə ki, “Əm la kı -

nı qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol” kam pa -
ni ya sı çərçivəsində 12 mərtəbəli, 6 binalı, 460
mən zilli yeni çoxmərtəbəli bina sakinlərindən ilkin
sə nədlər toplandı.Vətəndaşlaryaşadıqları məkana
gə ti rilən mobil ofislərə şəxsiyyət vəsiqəsini, ma liy -
yə arayışını, protokoldan çıxarışı təqdim etdilər.

Eyni zamanda belə bina sakinləri üçün da şın -
maz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı maarifləndirmə
tədbiri də keçirildi. Maarifləndirmə çərçivəsində
və tandaşlara bildirildi ki, artıq mənzil sahibləri çı -
xa rışlarını kağız formasında deyil, elektron qay da -
da əldə edir. Həmin mülkiyyət sənədi şəxsin Elek -
tron hökumət portalındakı hesabına yerləşdirilir. Çı -
xarışlar barədə bütün məlumatlar şəxsin telefon
nöm rəsinə və elektron poçt ünvanına gön də ri -
lir.Elektron qaydada göndərilən informasiyada çı -
xa rı şın reyestr, qeydiyyat nömrələri, elektron
çıxarışın yoxlanılması ilə bağlı keçid linki göstərilir. 

Qeyd edilməlidir ki, müvafiq fərmana əsasən

148 istismara qəbul aktı daxil olub. Bu binalardakı
mən zillərin çıxarışla təmin olunması üçün qeydiy-
yat kampaniyaları davam etdirilir.Bir daha komitə
MTK və sakinləri mənzillərə dair çıxarışın ha zır -
lan ma sı üçün aktiv şəkildə kampaniyalara qo şul -
ma ğa çağırır. Bundan başqa Əmlak Xidmətləri
Mə kanı həftənin bütün günləri fəaliyyət gös tər -
mək lə istismarına icazə verilən binalardakı mən zil -

lə rin operativ olaraq qeydiyyatını həyata keçirir. 
Belə kampaniyaların keçirilməsi vətəndaş

məm nunluğunun təmin edilməsinə, vətəndaş-mə -
mur ünsiyyətinin azaldılmasına, o cümlədən vaxt
itir mədən rahatlıqla əmlakların rəsmi qeydiyyata
alın masına imkan verir. Bundan başqa rəsmi mül -
kiy yət sahibi olmaq əmlakların rahatlıqla iqtisadi
əməliyyatlara cəlb edilməsinə şərait yaradır.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
daşınmaz əmlakların dövlət qeydiyyatının sadə ləş -
di ril məsi, bu xidmətlərin vətəndaşlar üçün daha əl -
ça tan olunması istiqamətində mühüm işlər görülür.
Fər di yaşayış evlərinin dövlət qeydiyyatına alın -
ma sı ilə bağlı xidmətlər Əmlak Xidmətləri Mə ka -
nın da, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xid mə -
ti nin ərazi idarələrində o cümlədən, əvvəlcədən
elan edilməklə müxtəlif kənd və qəsəbələrdə səy -
yar kampaniyalar vasitəsilə göstərilir. Fərdi yaşayış
ev lərini dövlət reyestrində qeydiyyata almaq istə -
yən şəxslər sənədlərini komitənin müvafiq ofis lə ri -

nə təqdim edə bilərlər. 
Qeyd edək ki, fərdi yaşayış evinin dövlət qey-

diyyatına alınması üçün yaşayış məntəqələri tə yi -
nat lı torpaqlarda tikilməsi əsasdır. Digər hallarda
hə min daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatına alın-
ması mümkünsüzdür.

Qeydiyyat üçün tələb olunan sənədlərə gəl dik də
isə qanunvericiliyə əsasən sənədlər əmlakın ti kil diyi
tarixdən asılı olaraq dəyişir. Belə ki, “Da şın maz
Əmlakın Dövlət Reyestri haqqında” Azər bay can
Respublikasının Qanununa əsasən, Azər bay can
Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Mə cəl lə si

qüvvəyə minənədək yəni, 2013-cü il yan va rın 1-dək
inşa edilmiş tikililərə dair müvafiq sə nəd lər tələb
olunur. Hündürlüyü 12 metrədək olan ya şa yış evləri
icarədə və ya istifadədə olan torpaq sa hə si üzərində
yerləşirsə bu zaman torpaq sahəsi üzə rində icarə və
ya istifadə hüququnu təsdiq edən sə nəd və müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı ilə ra zı laş dı rılmış layihə və
ya yaşayış evinin istismara qə bul aktı təqdim
edilməlidir. Vətəndaşın xüsusi mül kiy yətində olan
torpaq sahəsində yerləşən, hün dür lü yü 12 metrədək
olan yaşayışevləri üçün torpaq sa hə si üzərində
mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sə nəd tələb olunur.

Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Ti -
ki nti Məcəlləsi qüvvəyə mindikdən, yəni 2013-cü
il yanvarın 1-dən sonra inşa edilən tikililər üçün isə
di gər sənədlər tələb olunur. Tikintisinə icazə tələb
olu nan tikinti obyektləri üçün vətəndaşlar torpaq
sa həsi üzərində mülkiyyət, icarə və ya istifadə hü -
qu qunu təsdiq edən sənəd, tikintiyə icazə verilməsi
ba rədə qərar, tikinti layihəsinin memarlıq-plan laş -
dır ma bölməsi və tikinti obyektinin istismarına ica -
zə kimi sənədləri təqdim etməlidir.

Əgər daşınmaz əmlak məlumatlandırma icra atı nın
tətbiq edildiyi yaşayış evidirsə bu halda tor paq sahəsi

üzərində mülkiyyət, icarə və ya istifadə hü ququnu
təsdiq edən sənəd, tikinti layihəsinin me marlıq-
planlaşdırma bölməsi, sifarişçi tərə fin dən tikinti başa
çatdıqdan sonra müvafiq icra ha ki miy yəti orqanınına
məlumat verilməsini təsdiq edən sənəd tələb olunur.

Qeyd edək ki, fərdi yaşayış evlərinin dövlət
qey diyyatına alınması xidməti vətəndaşın istə yin -
dən asılı olaraq 1, 3, 7, 10 iş günü ərzində göstərilə
bi lər. Çıxarışın verilməsi üçün tələb olunan dövlət
rü sumu 30 manatdır.  Xidmət haqqı isə Tarif Şura-
sının 31 iyul 2009-cu il tarixli, 4 nömrəli qərarı ilə
müəyyən olunub.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İl -
ham Əliyevin Azərbaycanla Avropa ölkələri ara sın da
əməkdaşlığın uğurlu inkişafı və qarşılıqlı fay dalı
iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi ilə bağ lı həyata
keçirdiyi siyasət bütün sahələrdə olduğu ki mi, dövlət
əmlakının idarə edilməsi və özəl ləş di ril mə si, habelə
kadastr və daşınmaz əmlak ida rə çi liyinin inkişafında da
əhəmiyyətli rol oynamışdır. 

Cari ilin 23 sentyabr tarixindəAvstriyanın Vya na
şəhərindəAzərbaycan Respublikası Əmlak Mə sə lə ləri
Dövlət Komitəsininnümayəndə heyəti ilə Avs triya
Respublikasının Metrologiya və Mərz çək mə Federal
Qurumununəməkdaşları arasında iş gü zar görüş
keçirilmişdir. Görüşdə daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və
kadastrı, mülkiyyət hü quq la rının reyestri və
ünvanvermə işinin aparılması, elə cə də Milli Məkan
Məlumatları İnformasiya Sis te minin yaradılması
sahəsində Avstriya təc rü bə si ilə yaxından tanışlıq baş
tutmuşdur.

Qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq Elek -
tron Hökumətin inkişafı və rəqəmsal hö ku mə tə keçidlə
bağlı ölkəmizdə həyata keçirilən geniş miq ya slı
islahatlardan biri də Azərbaycan Res pub li ka sı
Prezidentinin 28 dekabr 2018-ci il tarixli Fər ma nına
əsasən milli məkan məlumatlarının formalaşdırılması,
müvafiq informasiya sisteminin yara dıl ması və onun
Elektron Hökumət İnformasiya Sis teminə in teq ra si ya -
sının təmin edil mə si dir. Bu ba xımdan, ikitərəfli
əməkdaşlıq çərçivəsində gö rüş za manı Azərbaycanın
və Avstriyanın daşınmaz əm la kın kadastrı və coğrafi
məlumat sistemlərinin günün tə ləblərinə uyğun olaraq
təkmilləşdirilməsi məsələləri müzakirə edilmiş, milli
məkan mə lu mat ları infrastrukturunun for ma laş dı rıl ma -
sı isti qa mə tin də geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Gö rüş də  son illər ərzində Azər bay can Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əli ye vin rəhbərliyi ilə Azər -
baycanın bütün sosial-iqtisadi sahələrində ol du ğu kimi,
daşınmaz əmlak idarəçiliyində də əldə edi lən

nailiyyətlər və tətbiq edilən innovasiyalar qar şı tərəfi
təmsil edən nümayəndə heyətinin nə zə ri nə çat -
dırılmışdır. Komitə sədri cənab Kərəm Hə sə nov bil dir -
mişdir ki, ölkə rəhbərliyi tərəfindən da şın maz əmlak
ida rəçiliyi sahəsində həyata ke çi ri lən islahatların nə ti -
cə si olaraq beynəlxalq reytinq agent liklərinin he sa bat -
la rın da Azərbaycan sözü ge dən sahədə son illər ərzində
aparıcı mövqe tutur. Bu nunla yanaşı, o, Azərbaycan
Respublikasında əm lak idarəçiliyi sisteminin səmərəli,
şəffaf və çe vik şəkildə qurulduğunu və bu sahədə ölkə
və tən daş la rına 40-dan çox xidmətin elektron for ma da
gös tərildiyini qeyd etmişdir.

Görüş çərçivəsində ikitərəfli əməkdaşlıq əla qə lə ri
müzakirə edilmiş vəqurumlar arasında əmək daşlığa
dair imzalanmış Anlaşma Me mo ran du mu nun icrası
çərçivəsində 2020-ci il üçün fəaliyyət isti qamətləri
müəyyən edilmişdir.  

Görüşdə Azərbaycan Respublikasının Avstriya Res -
publikasındakıSəfirliyi də təmsil olunmuşdur.

Azərbaycanla Avstriya arasında daşınmaz əmlak idarəçiliyi sahəsində əməkdaşlıq genişlənir

Fərdi yaşayış evlərinin dövlət qeydiyyatına alınması: xidmət prosedurları və tələb olunan sənədlər

24 sentyabr 2019-cu il tarixdə Ağdaş şəhəri üzrə  keçirilmiş hərracda satılmış istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı
№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi sahəsi

(kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin

(satış) qiyməti (manat)
Hərracda yekun satış qiyməti

(manat)
Sərəncamın №-

si və tarixi

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Ağdaş şəhəri, M.İsayev
küçəsi, 1

Ağdaş Rayon İcra Hakimiyyəti, Ağdaş Mənzil
Təsərrüfatı İstismar-İstehsalat Təmir Müəssisəsi

2 mərtəbəli binanın 1-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi 12.0 x 1250 1250 №98

28.04.2017



3ELANLARШЯНБЯ, 28 SENTYABR 2019-cу il, №39 (1144)

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat                                                                                                                                                                                                                                                                    
Torpaq müsabiqə və hərracları oktyabr ayının 31-də saat 15:00-da keçiriləcəkdir.                                                                                                                                                                  
(Ərizələr  30 sentyabr 2019-cu il - 30 oktyabr 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

Bakı şəhəri  üzrə 24 sentyabr 2019-cu il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

Sıra
№
si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra hakimiyyəti,
bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya
hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu

Müsabiqə və ya hərraca
çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı

ilə bağlanacaq müqavilənin
layihəsi ilə tanış olma tarixi,

vaxtı və ünvanı

Sahəsi (kv.m
və ya ha.),
satılır və ya
ica rəyə veri-

lir

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 veri-

lir

Uqodiya (təsərrüfat yeri)
növü, keyfiyyət qrupu,

şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində hüququ
təsdiq edən sənədin

nömrəsi

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

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
31 oktyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Sumqayıt ərazi şöbəsi

146,7 kv.m
Satılır 633.74 2120.00 Sahibkarlıq II zona 309012002909

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

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
31 oktyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Sumqayıt ərazi şöbəsi

110 kv.m
İcarə 24.80 357.50 Sahibkarlıq I zona 309012003021

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

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
31 oktyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Sumqayıt ərazi şöbəsi

30 kv.m
İcarə 6.50 97.50 Sahibkarlıq II zona 309012003026

4 Abşeron rayonu Fatmayı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırda lan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
31 oktyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Abşeron ərazi şöbəsi

800 kv.m
Satılır 720.00 2608.00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 308012008396

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
31 oktyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Abşeron ərazi şöbəsi

1200 kv.m
Satılır 1080.00 5460.00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 308012015018

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
31 oktyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Abşeron ərazi şöbəsi

1200 kv.m
Satılır 1080.00 5460.00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 308012015020

7 Samux rayonu Ço -
banabdallı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev mey-

danı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Gəncə ərazi şöbəsi
3000 kv.m

İcarə 0.22 45.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) Örüş 507012000710

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
50 kv.m
Satılır 37.50 320.00 Sahibkarlıq III zona 911012001819

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
30 kv.m
Satılır 43.50 936.00 Sahibkarlıq I zona 911012001838

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
100 kv.m

Satılır 75.00 640.00 Sahibkarlıq III zona 911012001837

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi
30 kv.m
Satılır 28.80 1800.00 Sahibkarlıq I zona 809012002681

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 6 ha İcarə 54.00 750.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 809012002689

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

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 2,5 ha İcarə 22.50 313.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 809012002688

14 Neftçala rayonu Yuxarı
Qaramanlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi, Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 5,6 ha İcarə 6.60 176.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) Örüş 807012000678

15 Neftçala rayonu Xəzər
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi, Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 33 ha İcarə 297.00 1089.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 807012000887

16 Kürdəmir rayonu Kürdəmir
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi
60 kv.m
Satılır 57.60 830.00 Sahibkarlıq I zona, şəhər 906012000817

17 Goranboy rayonu
Düzqışlaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr,

357 Tel: (020) 205 27 77
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 1,05 ha İcarə 0.76 21.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) V qrup, örüş 509012001407

18 Goranboy rayonu Tatarlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr,

357 Tel: (020) 205 27 77
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi
3886 kv.m

İcarə 0.28 12.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup, örüş 509012001463

19 Goranboy rayonu
Düzqışlaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr,

357 Tel: (020) 205 27 77
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 1,51 ha İcarə 1.09 30.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) V qrup, örüş 509012001408

20 Goranboy rayonu Kələk
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr,

357 Tel: (020) 205 27 77
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi
34,43 ha

İcarə 157.00 1377.00 Kənd təsərrüfatı (bağçı-
lıq) III qrup, əkin 509012001514

21 Goranboy rayonu Səfikürd
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr,

357 Tel: (020) 205 27 77
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 1 ha İcarə 0.72 20.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup, örüş 509012001466

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

357 Tel: (020) 205 27 77
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 4 ha İcarə 6.09 404.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) V qrup, örüş 610012001554

23 Bərdə rayonu Gərənə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr,

357 Tel: (020) 205 27 77
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Bərdə ərazi şöbəsi 1,5 ha İcarə 2.28 150.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) II qrup, örüş 610012001448

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

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001504

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

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 240.00 4000.00 Həyətyanı II zona 501012001504

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

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 384.00 6400.00 Həyətyanı II zona 501012001504

27 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Həyətyanı II zona 501012001499

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

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 240.00 4000.00 Həyətyanı II zona 501012001499

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

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
100 kv.m

Satılır 40.00 2360.00 Sahibkarlıq III zona 504012004178

30 Şəmkir rayonu Dəllər-Cəyir
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
2000 kv.m

İcarə 2.69 59.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

II qrup, bonitet balı 66,
əkin 504012004190

31 Şəmkir rayonu Dəllər-Cəyir
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Qazax ərazi şöbəsi
1900 kv.m

İcarə 2.56 56.05 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

II qrup, bonitet balı 66,
əkin 504012004005

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
31 oktyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Xaçmaz ərazi şöbəsi

98 kv.m
Satılır 94.08 500,00 50,00 Həyətyanı I zona 302012003166

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
31 oktyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 1,2 ha İcarə 17.42 30,00 3,00 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı I qrup, əkin 302012002995

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
31 oktyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Xaçmaz ərazi şöbəsi

600 kv.m
Satılır 44.84 1500,00 150,00 Sahibkarlıq V qrup, şərti yararsız 303012001809

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
31 oktyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Xaçmaz ərazi şöbəsi

500 kv.m
Satılır 64.43 1250,00 125,00 Həyətyanı I qrup, əkin 303012002645

36 Quba rayonu Qəçrəş
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
31 oktyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Xaçmaz ərazi şöbəsi

800 kv.m
Satılır 103.08 2000,00 200,00 Həyətyanı I qrup, əkin 303012002590

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
31 oktyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 5,08 ha İcarə 2.44 254,00 26,00 Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq) II qrup, örüş 301012002131

38 Beyləqan rayonu Təzəkənd
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
31 oktyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Beyləqan ərazi şöbəsi

209 kv.m
Satılır 22.07 1045.00 Sahibkarlıq IV qrup, şərti yararsız 607012001011

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

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
31 oktyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Beyləqan ərazi şöbəsi 7,03 ha İcarə 67.48 386.65 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 608012000979

40 Cəlilabad rayonu Şorbaçı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəh,,H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
31 oktyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Cəlilabad ərazi şöbəsi 4,6 ha İcarə 32,57 230.00 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrup, bonitet balı 65,

əkin 806012000802

41 Biləsuvar rayonu Aşağı
Cürəli-Muğan Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəh,,H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
31 oktyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Cəlilabad ərazi şöbəsi 1 ha İcarə 1,2 35.00 Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
III qrup, bonitet balı 58,

örüş 808012000491

42 Masallı rayonu
Mahmudavar Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəh,,H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
31 oktyabr 2019-cu il ta ri xi -
nədək Cəlilabad ərazi şöbəsi

300 kv.m
İcarə 31,40 1209,00 120,90 Sahibkarlıq Şərti yararsız 805012001066

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

9A Tel: (024) 244 26 10
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi
12,42 ha

İcarə 74.52 625.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 404012004907

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

9A Tel: (024) 244 26 10
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi
142,71 ha

İcarə 308.25 4381.20 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı daşlıq, qumluq, kolluq 404012005011

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

9A Tel: (024) 244 26 10
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 145.13 4000.00 Sahibkarlıq V qrup, şərti yararsız 404012002707

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

9A Tel: (024) 244 26 10
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 6.48 165.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı Şərti yararsız 404012004248

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

9A Tel: (024) 244 26 10
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi
51 kv.m
Satılır 24.48 610.00 Sahibkarlıq II zona 402012001584

48 Zaqatala rayonu Aşağı Tala
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi
7500 kv.m

İcarə 4.50 104.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 402012002285

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

9A Tel: (024) 244 26 10
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 1,31 ha İcarə 7.86 182.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 402012002284

50 İsmayıllı rayonu İsmayıllı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Qəbələ ərazi şöbəsi
200 kv.m

Satılır 102.00 14400.00 Sahibkarlıq I zona 407012001377

51 Qəbələ rayonu Nic
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Qəbələ ərazi şöbəsi
3100 kv.m

İcarə 6.70 19.22 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı I qrup, çoxillik əkmə 406012000967

52 Qəbələ rayonu Mirzəbəyli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
31 oktyabr 2019-cu il

tarixinədək Qəbələ ərazi şöbəsi
5500 kv.m

İcarə 11.88 110.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı I qrup, çoxillik əkmə 406012000994

№ 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 Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Nissan Maxima 2006 3500 4535 26/19 22.08.2019
2 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Nissan Maxima 2006 3500 4185 26/19 22.08.2019
3 Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası UAZ-3962 1997 1500 1500 26/19 22.08.2019
4 Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası Hyundai H-100 1997 2500 2500 26/19 22.08.2019
5 Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası Hyundai H-100 1997 3000 3000 26/19 22.08.2019
6 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Baş İdarəsi UAZ-31512 2003 1000 1000 26/19 22.08.2019
7 Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 3500 4600 26/19 22.08.2019
8 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi MTZ-80 1990 1500 3050 26/19 22.08.2019
9 Neftçala Rayon İcra Hakimiyyəti KİA Sportage 1998 2000 2000 26/19 22.08.2019
10 Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası ZİL-431518QE 1986 2000 2000 26/19 22.08.2019
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29 oktyabr 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

“Ağdaş Avtonəqliyyat” 
ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

29 oktyabr 2019-cu il saat 10:00-da, “Ağdaş Avtonəqliyyat” ASC-
nin səhmdarlarının ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

İclasın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin 2018-ci il üçün maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin

müzakirəsi;
2. Cəmiyyətin icra orqanının (sədrin) seçilməsi;
3. Cəmiyyətin gələcək fəaliyyətinin müzakirəsi;
4. Səhmdarların payına uyğun cəmiyyətin əmlakınınbölünmə

balansının müzakirəsi; 
5. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalının azaldılması məsələsinin

müzakirəsi;
6. Cəmiyyətin nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklərin müzakirəsi;
Digər məsələlər
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq edən

sənədlə iştirakı vacibdir.
Əlaqə telefonu:  (050) 355-61-60

Ünvan: Ağdaş şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 
1 ünvanında cəmiyyətin inzibati binasında

“AğdaşAvtonəqliyyat” ASC-nin icra orqanı

“Qaradağ Tikinti Quraşdırma” açıq səhmdar cəmiyyətinə
məxsus  özəlləşdirmə plani ( emissiya  prospekti) 

naməlum şəraitdə itirilmişdir. 

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)
1. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Nissan Maxima 2006 6000 600
2. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Nissan Maxima 2007 6000 600
3. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Nissan Maxima  (qəzalı) 2007 4000 400
4. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Nissan Maxima 2006 3500 350
5. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi Chevrolet Niva 2006 4500 450
6. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi Chevrolet Niva 2005 6000 600
7. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi. Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası Nissan Maxima 2002 6000 600
8. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı Tofaş Doğan 2004 1800 180
9. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı VAZ-2107 2004 1800 180
10. “Azəristiliktəchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ZİL-431412 ş-də KC-2571 xüsusi 1989 10000 1000

Qeyd:  1-3-cü sətirdə  Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin İşlər İdarəsinin balansında olan  nəqliyyat  nəqliyyat
vasitələri   2-ci dəfə  təkrar hərraca çıxarılır.

4-cü sətirdə  Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər
İdarəsinin balansında olan nəqliyyat  vasitəsinin 04 iyun 2019-
cu il tarixli hərracının nəticəsi ləğv olunduğu üçün  təkrar
hərraca çıxarılır.

5-6-cı sətirdə Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı

Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin
balansında olan  nəqliyyat vasitələri 4-cü dəfə 25% endirimlə
təkrar hərraca çıxarılır.

7-ci sətirdə  Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin
Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının balansında olan  nəqliyyat
nəqliyyat vasitəsi 2-ci dəfə  təkrar hərraca çıxarılır.

Qeyd: Sifarişlər Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri,

Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) və yaxud
e–emdk.gov .az elektron portalı vasitəsilə  hərracın keçirilməsinə
ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır: Nəqliyyat
vasitələri barədə ətraflı məlumatı privatization.az portalından
almaq olar. Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər
istisna olaraq) hərracın keçirilməsinə ən azı 3 bank günü
qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:

1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (Hüquqi şəxslər

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

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

(tel:566-07-44)
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