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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Kürdəmir rayonuna səfərə gəlib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Kürdəmir rayonuna səfərə gəlib.Dövlətimizin
başçısı əvvəlcə Kürdəmir şəhərindəki Heydər Əliyev
Parkında Ümummilli Liderin abidəsini ziyarət etdi,
önünə gül dəstəsi qoydu. Rayonda görülən işlər
barədə Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Kürdəmir rayonuna səfəri çərçivəsində PiriliMuradxan-Sor-Sor avtomobil yolunun yenidənqurmadan sonra açılışında iştirak edib.Görülən işlər
barədə dövlət başçısına məlumat verildi.
Bildirildi ki, son dövrlərdə Kürdəmir rayonunda
investisiya xərcləri hesabına 3 yol layihəsi icra
olunub.Həmin layihələrdən birincisi, Pirili-Muradxan-Sor-Sor yoludur ki, 33 kilometrdir.Öz başlanğıcını 2 nömrəli Bakı-Kürdəmir-Yevlax avtomobil
yolundan götürür və respublika əhəmiyyətli
Ağsu–Kürdəmir-İmişli yoluna birləşir.İmişli yolunun
184-cü kilometrindən başlayır və 29 kilometr davam
edir, 4 kilometr isə Muradxanlı kəndinə gedən
qoldur.Yol 4-cü texniki dərəcəyə aiddir.Əvvəllər ona
heç yol demək olmazdı, torpaq yol idi.İndi 12
santimetr qalınlığında gözəl asfalt örtüklü yoldur.Bu,
6 yaşayış məntəqəsinin 7 min əhalisinin yol şəraitinin
yaxşılaşması deməkdir.Bu fotoşəkillərdə yolun əvvəlki vəziyyəti əks olunub.Bu yol şumlu tarlalardan
keçirdi.Bu da eynilə həmin yerlərdə çəkilmiş bugünkü yoldur.
İkinci yol layihəsi 37 kilometr uzunluğunda
Karrar-Böyük Kəngərli yolu olub.Bu yol 7 yaşayış
məntəqəsinin 6 min əhalisinə xidmət edir. Bu da 7080 il torpaq yol olub, nə asfalt, nə də çınqıl örtüyü
olmayıb. Ötən əsrin 60-cı illərində tikilmiş körpünü
də bərpa etmişik.
Üçüncü yol isə Kürdəmiri Ağsu yolu ilə birləşdirir. Bu yol 8 min nəfərin yaşadığı 7 yaşayış məntəqəsinə xidmət göstərir.
Növbəti yol isə başlanğıcını Bakı-Ələt magistralının 197-ci kilometrliyindən götürən Qarasu-Şilyan yoludur.Uzunluğu 14 kilometr olan bu yol da
Sizin 2019-cu ildə imzaladığınız Sərəncam əsasında
tikilib.Bu yolun cəmi 2 kilometrlik hissəsi soyuq asfalt
örtüklü olub.İndi asfalt örtüyünün qalınlığı 12 santimetr olan yol çəkilib və 8 min əhaliyə xidmət edir.
Prezident İlham Əliyev: Kürdəmir rayonunda
yolların təmiri ilə bağlı işlər aparılıb, amma hələ də
təqribən yolların 50 faizinin vəziyyəti yaxşı deyil. Biz
gərək onları da düzəldək. Qalan yarısını da gərək
yaxın bir neçə il ərzində başa çatdıraq.
Saleh Məmmədov: Bu il də Sərəncamınız var, cənab Prezident. Kürdəmirdə 18 kilometr uzunluğunda
yolun tikintisinə artıq başlanılıb.Sərəncamlarda
həmin yolların tikintisinin 2023-cü ilə qədər başa
çatdırılması nəzərdə tutulub.
Prezident İlham Əliyev: Bu rayonda, ümumiyyətlə, yol infrastrukturu çox bərbad vəziyyətdədir.
Çünki indi Azərbaycanda belə torpaq yollara nadir
hallarda rast gəlinir.
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ceyhun
Cəfərov: Cənab Prezident, təkcə 2019-cu ildə 88,2
kilometr kənd yolları asfaltlanıb.
Saleh Məmmədov: Onun 80 kilometri investisiya
xərcləri hesabına, 8 kilometri isə məqsədli büdcə
vəsaiti hesabına.
Prezident İlham Əliyev: Regional inkişaf proqramında da bu, nəzərdə tutulub. Ona görə dördüncü
proqram başa çatanda bir dənə də təmirsiz yol qalmamalıdır.
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Sonra dövlətimizin başçısı yolun rəmzi açılışını
bildirən lenti kəsdi.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
Qeyd edək ki, yeni yol üzərində yol nişanları və
göstərici lövhələr, siqnal dirəkləri və avtobus dayanacaqları quraşdırılıb, yol-cizgi xətləri çəkilib. Avtomobil yolunun tikintisi 3 yaşayış məntəqəsinin rayon
mərkəzi ilə nəqliyyat əlaqəsinin yaxşılaşdırılmasında
mühüm rol oynayacaq.
Kürdəmir rayonunun Karrar qəsəbəsində “Qlobal
Aqro” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin aqroparkının açılışı olub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılışda iştirak edib.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, icra
olunan dövlət proqramları ölkəmizin sosial-iqtisadi
inkişafının dinamikliyini göstərən amillərdəndir.Bu
gün Azərbaycanda sahibkarlar dövlət tərəfindən həm
mənəvi, həm siyasi, həm də iqtisadi dəstək alırlar.
Bölgələrdə yeni zavod, fabrik və digər istehsal müəssisələrinin fəaliyyətə başlaması işsizlik problemini
aradan qaldırmaqla yanaşı, regionların malik olduğu
potensialdan səmərəli istifadə mexanizmlərini də üzə
çıxarır. Hazırda respublikanın 33 rayonu üzrə 262
min hektar ərazidə ümumi dəyəri 2,4 milyard manat
olan 51 aqropark və iri fermer təsərrüfatının yaradılması üzrə işlər sürətlə davam etdirilir. 153 min hektar
ərazidə ümumi dəyəri 1,1 milyard manat dövlət dəstəyi göstərilmiş 33 aqropark və iri fermer təsərrüfatı
birinci mərhələ üzrə fəaliyyətə başlayıb və 109 min
hektar ərazidə ümumi dəyəri 1,3 milyard manat döv-

lət dəstəyi göstərilmiş 18 aqropark və iri fermer təsərrüfatında layihələndirmə və ya tikinti-quraşdırma
işləri aparılır. Bu aqropark və iri fermer təsərrüfatlarından 16-sı 2019-cu ildə fəaliyyətə başlayıb.
Aqropark və iri fermer təsərrüfatlarına dövlət
dəstəyi tədbirləri çərçivəsində 535 milyon manat, o
cümlədən zəruri infrastruktur işlərinə 339 milyon
manat dövlət əsaslı vəsaiti qoyulub və ümumi dəyəri
780 milyon manat olan 27 aqropark və iri fermer
təsərrüfatının yaradılmasına 196 milyon manat
dövlətin güzəştli kreditləri ayrılıb. Bununla yanaşı, 23
aqropark və iri fermer təsərrüfatı üzrə ümumi dəyəri
759 milyon manat olan 45 layihəyə investisiya təşviqi
sənədi verilib, 25 milyon manatdan çox vəsaitə qənaət olunub. Ölkəmizdə yeni yaradılan aqroparklardan biri də “Qlobal Aqro” MMC-nin aqroparkıdır.
Müəssisənin rəhbəri Ramazan Mirzəyev dövlətimizin başçısına aqroparkın fəaliyyət istiqamətləri
barədə məlumat verdi.
Prezident İlham Əliyev müəssisəni işə saldı.
Dövlətimizin başçısına istehsal olunacaq məhsulların nümunələri təqdim edildi.Məlumat verildi ki,
“Qlobal Aqro” MMC-nin rayonun Karrar qəsəbəsi və
Pirili kəndi ərazisində yerləşən aqroparkı iki min
hektar sahəni əhatə edir. Ümumi dəyəri 30 milyon
manat olan müəssisənin yaradılmasına 1 milyon
manat güzəştli kredit verilib, 8,1 milyon manat dövlət
əsaslı vəsaiti qoyulub. O cümlədən ərazidə aparılan
meliorasiya işlərinə 7,9 milyon manat, elektrik və qaz
təminatının hər birinə 100 min manat vəsait sərf olunub, 600 min manat vəsaitə qənaət edilib. Müəssisədə
ölkəmizlə yanaşı, Türkiyə və Belçika şirkətlərinin
istehsalı olan ən müasir avadanlıqlar quraşdırılıb.
İndiyədək 60 hektar sahənin suvarılması üçün tamburlu suvarma qurğusu, 27 ədəd texnika və aqreqat
alınıb. Aqroparkda 18 min tonluq saxlama anbarı və
gücü saatda 10 ton olan toxum çeşidləmə - qablaşdırma sahəsi, ofis və laboratoriya binaları, texnika üçün
talvar tikilib. Keçən il 942 hektarda arpa, 128 hektarda buğda, 30 hektarda bostan bitkiləri əkilib. Hələlik
burada 17 nəfər işlə təmin olunub və yaxın vaxtlarda
60-dan çox iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur.
Prezident İlham Əliyev müəssisənin imkanlarından səmərəli istifadə edilməsi ilə bağlı tapşırıqlarını
verdi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev fevralın 12-də Kürdəmirdə “ASAN xidmət”
mərkəzinin açılışında iştirak edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Prezidentin köməkçisi
- Prezident Administrasiyasının Hüquq mühafizə
orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov və
Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi
Mehdiyev mərkəz barədə dövlətimizin başçısına

“Vergi islahatları: Birlikdə kölgədən işıqlığa
doğru” mövzusunda konfrans keçirilib

məlumat verdilər.
Bildirildi ki, Kürdəmir “ASAN Həyat” kompleksinin tikintisinə 2018-ci ilin iyun ayında başlanılıb.
2020-ci ilin fevral ayında tikinti başa çatıb. “ASAN
Həyat” kompleksi üçün ayrılan 2,055 hektar ərazidə
inzibati bina, uşaq meydançası, fəvvarə və oturacaqlar, istirahət meydançası, avtodayanacaq, 124 yerlik
çay evi, 80 və 108 yerlik yay kafeləri, 64 yerlik
yığılıb-sökülən yay kafesi, 12 yerlik kinoteatr, 191
yerlik restoran və “ABAD Food Hall” yaradılıb.
Fasadların tərtibatında ən müasir alman texnologiyasından istifadə edilib.
Kürdəmir “ASAN Həyat” kompleksində videomüşahidə, elektron növbə sistemləri, 4 eskalator, inzibati və kinoteatr binalarının hər birində 1 lift, yanğınsöndürmə, mərkəzləşdirilmiş havalandırma sistemləri, generator, UPS quraşdırılıb.
“ASAN Həyat” kompleksi Kürdəmir rayonunun
Atakişili kəndinin cənub-şərq hissəsində inşa edilib.
Kompleksin ərazisində 100 avtomobil üçün parklama
yeri yaradılıb. Vətəndaşların istirahəti üçün geniş
park, uşaq əyləncə meydançası, həmçinin qapalı istirahət zonaları, o cümlədən kinoteatr və kafe istifadəyə verilib.
Diqqətə çatdırıldı ki, mərkəzdə əməkdaşların sayı
259, könüllülərin sayı isə 45 nəfər nəzərdə tutulur.
Kompleksdəki regional “ASAN xidmət” mərkəzində
müxtəlif dövlət orqanları, həmçinin özəl şirkət və
müəssisələr tərəfindən, ümumilikdə, 320 xidmət həyata keçiriləcək. Bu mərkəzdə Kürdəmir, Hacıqabul,
Ağsu, Göyçay, Ucar və Zərdab rayonlarında qeydiyyatda olan 540 min 400-dən çox sakinlə yanaşı, ölkə
üzrə ərazi məhdudiyyəti olmadan bütün vətəndaşlara
xidmət göstəriləcək.
“ASAN Həyat” kompleksinin tərkibində sayca 4cü “ABAD Food Hall”un fəaliyyətə başlaması
nəzərdə tutulur. Burada ABAD-çılar tərəfindən qeyrisənaye üsulu ilə hazırlanmış məhsulların satış-sərgisi
təşkil ediləcək.
Dövlətimizin başçısı mərkəzin açılışını etdi.
Bildirildi ki, fəaliyyətə başladığı vaxtdan “ASAN
xidmət” mərkəzlərinə müraciətlər çoxalıb və onun
vətəndaşlar tərəfindən bəyənilmə əmsalı daha da yüksəlir.Bu, 2019-cu ildə 99.3 faiz təşkil edib.Həmçinin
qeyd edildi ki, indiyədək xarici ölkə vətəndaşlarına
elektron qaydada 1 milyon 964 min viza verilib. Təhlillər göstərir ki, Azərbaycana gələn turistlər əvvəlki
dövrlərlə müqayisədə ölkəmizdə daha çox qalırlar.
Prezident İlham Əliyev kompleksdə təqdim
edilən innovativ yeniliklərlə tanış oldu.
Məlumat verildi ki, Ağıllı sürücülük imtahanı
sistemi sürücülük vəsiqəsi almaq üçün müraciət etmiş
şəxslərin sürücülük qabiliyyətlərinin qiymətləndirilməsinə dair praktiki test imtahanının avtomatlaşdırıl-
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mış şəkildə həyata keçirilməsinə imkan verir. Sürücülük vəsiqəsinin alınması üzrə nəzəri test imtahanında
uğur qazanmış şəxslər bu sistemdə qeydiyyatdan keçməklə praktiki test imtahanına yazılır, xüsusi qurğu
və avadanlıqlarla təchiz edilmiş avtomobildə əvvəlcədən müəyyən olunmuş marşrut üzrə hərəkət edir.
Avtomobil və yol infrastrukturu xüsusi sensor və
peyk-müşahidə cihazları ilə təchiz edildiyi üçün imtahan verən şəxs tərəfindən törədilən bütün qayda
pozuntuları avtomatik olaraq qeydə alınır və mərkəzi
imtahan sisteminə ötürülür.Avtomatlaşdırılmış imtahan sistemi şəxsin praktiki imtahandan uğurla keçibkeçmədiyinə dair real vaxt rejimində arayış hazırlayır.
Diqqətə çatdırıldı ki, “ASAN xidmət” mərkəzlərində vətəndaş müraciətlərinin səmərəliliyinin artırılması və hər bir vətəndaşa fərdi yanaşmanın təmin
edilməsi məqsədilə “ASAN rəqəmsal sinir sistemi”
platforması hazırlanıb.Platforma hər bir vətəndaşın
fiziki və ya elektron dövlət xidmətlərindən istifadəsinə, şikayət və təkliflərinə dair məlumatları vahid
bazada toplayır və vətəndaşın dövlət xidmətlərindən
istifadə vərdişləri barədə ətraflı məlumatları real vaxt
rejimində əks etdirir.Eyni zamanda, bu platforma
“ASAN xidmət” əməkdaşları barədə də bütün məlumatları bir yerə cəmləməklə, onların performanslarını
qiymətləndirməyə, analitik təhlillər aparmağa və
vətəndaş-dövlət xidməti–dövlət qulluqçusu münasibətlərini vizuallaşdırmağa imkan verir.
Prezident İlham Əliyevə dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı barədə də məlumat verildi.Qeyd
edildi ki, bu portal dövlət satınalmalarının vahid platforma üzərindən elektron mühitdə həyata keçirilməsinə imkan verən platformadır.Portalın əsas məqsədi
satınalma prosesinin təkmilləşdirilməsi və operativliyin artırılması, eyni zamanda, prosesin təşkili zamanı
dövlət–özəl sektoru əməkdaşlığının təmin edilməsidir. Satınalma prosesinin bütün mərhələləri - tenderin
elan edilməsi, təkliflərin qəbulu və qiymətləndirilməsi, müqavilələr və hesab-fakturaların formalaşması
tamamilə elektron mühitdə həyata keçirilir.Həmçinin
satınalma prosesinin sürətlə aparılması üçün müvafiq
dövlət orqanlarının informasiya sistemləri ilə
inteqrasiya həyata keçirilib. Platformanın yaradılması
satın alan və podratçı tərəfindən xərclərin azalması ilə
bərabər, beynəlxalq reytinqlərdə də ölkəmizin
mövqeyinin yaxşılaşmasına təsir edəcəkdir.
Tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısına “ASAN
Tranzit” Sistemi barədə də ətraflı məlumat verildi.
Bildirildi ki, bu sistem ölkəyə daxil olan tranzit yük
avtomobillərinin qanunvericilikdə mövcud olan
ödənişləri (vergi, rüsum və s.) əvvəlcədən ödəməsinə
imkan verən və məlumatları real vaxtda müvafiq
informasiya sistemlərinə ötürən platformadır.Dövlət
sərhədinə yaxınlaşmadan öncə avtomobilin sürücüsü
və ya avtomobilin qeydiyyatda olduğu şirkət sürücü
və avtomobil barədə məlumatları sistemə daxil
etməklə müvafiq ödənişləri həyata keçirir və ödəmənin təsdiqinə dair elektron sənəd əldə edir.Bu sistem
yük avtomobillərinin ölkəyə daxil olduğu zaman əlavə dayanmaların qarşısını almaqla, ödənişlərin bir
nöqtədə toplanmasına imkan verir.Sistemin imkanları, həmçinin ölkəmizin beynəlxalq tranzit yükdaşımaları zamanı üstünlük verilən marşruta çevrilməsinə və
proseslərin səmərəliliyinin artmasına şərait yaradır.
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Sonra ASAN könüllüləri reallaşdırdıqları
layihələr barədə məlumat verdilər.
“Azərxalça” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Kürdəmir filialı istifadəyə verilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev filialın açılışında
iştirak edib.
“Azərxalça” ASC-nin İdarə Heyətinin sədri
Vidadi Muradov dövlətimizin başçısına müəssisədə
yaradılan şərait barədə məlumat verdi.
Bildirildi ki, müəssisədə 150 nəfər toxucunun və
14 nəfər inzibati-təsərrüfat işçisinin çalışması nəzərdə
tutulub. Bina toxuculuq emalatxanası, rəssam otağı,
anbar, yeməkxana, tibb otağı, xalça-satış salonu və s.
kimi bölmələrdən ibarətdir. Emalatxanada müxtəlif
ölçülü 43 dəzgahda Azərbaycan xalçaları toxunacaq.
Əsasən Ağdaş, Ağsu, Göyçay, Hacıqabul, İsmayıllı,
Kürdəmir, Qax, Qəbələ, Qobustan, Oğuz, Salyan,
Şamaxı, Şəki, Ucar, Zaqatala və Zərdab rayonlarının
yaşayış məntəqələrində toxunan orijinal xalça çeşnilərinin istehsalına üstünlük veriləcək. Bu çeşnilər
dünya muzeylərində, şəxsi kolleksiyalarda mühafizə
olunan, həmçinin respublikamızın ayrı-ayrı bölgələrindən toplanılan qədim və orijinal xalçalar əsasında “Azərxalça”nın rəssamları tərəfindən
hazırlanıb. Emalatxana zəruri xammal və ləvazimatlarla - müxtəlif rəngli yun iplərlə, həvə, qayçı, bıçaq
kimi alətlərlə təmin edilib.Toxucular Kürdəmir
şəhərinin və rayonun digər yaşayış məntəqələrinin
sakinləridir. Onlar bir neçə ay ərzində “Azərxalça”nın
burada təşkil olunmuş hazırlıq-tədris kurslarında iştirak edib, xalçaçılıq üzrə bacarıq və vərdişlərini
təkmilləşdiriblər. Tədris-hazırlıq kursu filial fəaliyyətə başladıqdan sonra da öz işini davam etdirəcək və
bu kursun məzunları “Azərxalça” ASC-nin sertifika-

tını alacaqlar.Xalça-satış salonunda “Azərxalça”
ASC-də toxunmuş xalça və xalça məmulatlarının
sərgilənməsi və satışı həyata keçiriləcək.
Dövlətimizin başçısı xalçaçılarla görüşdü.
Müəssisənin kollektivini salamlayan Prezident
İlham Əliyev dedi:
-Sizi xalça fabrikinin açılışı münasibətilə təbrik
edirəm, sizə uğurlar arzulayıram. Şadam ki, Kürdəmir rayonunda da xalça fabriki açılır.Son vaxtlar bu
istiqamətdə çox böyük işlər görülür. Planımızda 32
fabrikin açılışıdır, onlardan 11-i artıq fəaliyyətdədir.
Biri də bu gün Kürdəmir rayonunda rəsmən açılır.
Mənə verilən məlumata görə, burada qadınlar üçün
100-ə yaxın iş yeri yaradılıb. Bu, çox müsbət haldır.
Bir tərəfdən, vətəndaşları iş yerləri ilə təmin edirik,
xüsusilə qadınları. Digər tərəfdən, bizim qədim sənətimiz, xalçaçılıq sənəti inkişaf edəcək.Siz də bu sənəti
yaşadırsınız və öz təcrübənizi, biliklərinizi gənc nəsil
ilə bölüşürsünüz.Beləliklə, həm özünüz üçün yeni
imkanlar əldə edirsiniz, eyni zamanda, ölkəmizin gələcək uğurlu inkişafı istiqamətində də mühüm töhfə
verirsiniz.Çünki xalçaçılıq həm qədim sənətimizdir,
həm də xalça ixracyönümlü məhsuldur.İndi bizim
əsas vəzifəmiz qeyri-neft sektorunun ixracının artırılmasıdır.
Azərbaycan xalçalarına dünyada çox böyük
tələbat var. Ölkəmizə gələn xarici qonaqlar xalçalarla
çox maraqlanırlar. Nəzərə alsaq ki, keçən il ölkəmizə
3 milyon 170 min xarici qonaq gəlib və bu il daha da
artacaq, ona görə bizim xalçalarımıza tələbat çoxalacaq. Sizin işiniz daha da çox olacaq. Burada yaxşı
əməkhaqqı ilə təmin olunursunuz, iş şəraiti gözəldir.
Son dövrdə “Azərxalça”nın xətti ilə açılmış
fabriklərdə demək olar ki, işçilərin hamısı razıdır.
Xalçaçılar: Biz də razıyıq. Çox sağ olun, minnətdarıq. Allah Sizə ömür versin.Allah Sizi qorusun.
Xalçaçı Yemən Abdurəhmanova:Cənab Prezident, təkcə xalçaçıların yox, Kürdəmirin bütün ağbirçəkləri adından Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Şəhərlə
kənd arasında fərqi götürmüsünüz.Kəndlilər də qaz
yandırır, kəndlilər də fasiləsiz elektrik enerjisi ilə, su
ilə təmin olunub.
Prezident İlham Əliyev: Bilirəm. Tamamilə haqlısınız. Kürdəmir rayonunda son vaxtlar çox böyük
dəyişikliklər oldu. Mən bu gün “ASAN xidmət” mərkəzinin açılışında dedim ki, Prezident kimi Kürdəmirə ilk dəfə 2005-ci ildə gəlmişdim. O vaxt işıqla
bağlı problem var idi. Yollar demək olar ki, yox idi,
qazlaşdırma yox idi, su da yox idi, iş yerləri də yox
idi. Ona görə kompleks tədbirlərin görülməsi nəticəsində biz bütün bu məsələləri tədricən həll etdik.İlk
növbədə, elektrik enerjisi ilə təminat, ondan sonra
Kürdəmirin bütün kəndlərində qaz olmalıdır.Cəmi iki
kənd hələ ki, qazlaşdırılmayıb. O da bu il və ya gələn
il olacaq. Beləliklə, 100 faiz qazlaşdırma olacaq. Yolların da yarısı, 50 faizi təmirlidir.Qalan 50 faizini isə
biz 2023-cü ilə qədər tam təmir edəcəyik.Kürdəmir
şəhərində içməli su ilə bağlı problem 2013-cü ildə
həll olunmuşdur.Kəndlərdə də modul tipli sutəmizləyici qurğular quraşdırılıb, 40-dan çox yeni qurğu da
quraşdırılacaq.İş yerlərinin yaradılması ilə bağlı belə
gözəl fabrik açıldı.İndi gedib baxarsınız, “ASAN
Həyat” kompleksi, “ASAN xidmət” mərkəzi necə
gözəldir. Orada həm 320 növ xidmət göstəriləcək.
Eyni zamanda, orada gözəl kafelər, ictimai yerlər,
kinoteatr, uşaq əyləncə yerləri fəaliyyət göstərəcək.
Yəni, ictimai bir mərkəz kimi formalaşıb.Bu mərkəzin məhz Kürdəmirdə yaradılması rayona xüsusi
münasibətin təzahürüdür.Çünki bu mərkəz altı rayona
xidmət göstərəcək.
Xalça fabriklərinin yaradılması xüsusi əhəmiyyət
daşıyır.Çünki siz də qeyd etdiyiniz kimi, biz demək
olar ki, bu sənəti bölgələrdə itirirdik.Bölgələrdə
ancaq evlərdə köhnədən qalan dəzgahlar var
idi.Toxucular fərdi qaydada işləyirdilər.Sifarişlər də
demək olar ki, yox idi, xalçanı toxuyub sata bilmirdilər. Siz yaxşı bilirsiniz ki, xalçanı toxumaq üçün
ləvazimat, vasitələr, maddi imkan lazımdır.
Yemən Abdurəhmanova: Hər şey var, şükür
Allaha.
Prezident İlham Əliyev: İndi bunlar olmayanda
necə toxusunlar? Sonra toxuyub hara satsınlar?Ona
görə bizim xalçaçılıq sənətimiz demək olar ki, yalnız
Bakı şəhərində qalmışdı. Ancaq bizim hər bir bölgəmizdə özünəməxsus xalçaçılıq məktəbi var. Ona görə
ölkə üzrə 32 fabrikin yaradılmasının məqsədi bu idi
ki, bölgələrdə bu sənət yaşasın, qadınlar cəlb olunsun,
gözəl şərait yaradılsın, yaxşı pul qazansınlar, vətəndaşlara və dövlətə xeyir gətirsin. Biz buna da nail
oluruq. Əminəm ki, burada toxunan bütün xalçalar ən
yüksək qiymətə layiq olacaq və siz bu sənəti bu fabriklər vasitəsilə gənclərə ötürəcəksiniz.Mən görürəm,
sizin aranızda gənc qızlar da var, onlar da təcrübə
toplayacaq, sonra uşaqlar cəlb olunacaq.Beləliklə, qədim xalçaçılıq sənətimiz daim yaşayacaq.Sizi bir daha təbrik edirəm, sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
Xalçaçılar: Çox sağ olun, Sizə minnətdarıq.
XX X
Sonra dövlətimizin başçısı müəssisədə toxunan
xalçanı kəsdi.
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları
mart ayının 19-da saat 15:00-da keçiriləcəkdir.
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İqtisadiyyat Nazirliyi və “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC birgə işçi qrup yaradır
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-də dəmir
yolları sahəsində görülən işlər və nəzərdə tutulan
tədbirlər müzakirə olunub. “Azərbaycan Dəmir
Yolları”nın sədri Cavid Qurbanov dəmir yolu
nəqliyyatı sahəsində həyata keçirilən və perspektiv

layihələr barədə məlumat verib.
İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Prezident
İlham Əliyevin nəqliyyat infrastrukturunun
inkişafına xüsusi önəm verdiyini vurğulayıb, dəmir
yolu nəqliyyatı sahəsində sistemli tədbirlərin

davam etdirildiyini, dayanıqlı və rentabelli
fəaliyyətin, mütərəqqi idarəetmə prinsiplərinin
tətbiqinin əhəmiyyətini, birgə iş çərçivəsində bu
sahənin sürətli inkişafına nail olunacağını qeyd
edib.

birgə işçi qrupun yaradılması qərara alınıb. İşçi qrup
dəmir yolu infrastrukturuna kapital qoyuluşlarının
səmərəliliyinin artırılması, əməliyyat xərclərinin optimallaşdırılması, korporativ idarəetmə standartlarının
tətbiqi və sair ilə bağlı təkliflər hazırlayacaq.

Sonra “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC sədrinin
müavinləri Vüsal Aslanov və Hicran Valehov
təqdimatla çıxış ediblər.
Tədbirdə İqtisadiyyat Nazirliyi və “Azərbaycan
Dəmir Yolları” QSC-nin əməkdaşlarından ibarət

“Vergi islahatları: Birlikdə kölgədən işıqlığa doğru” mövzusunda konfrans keçirilib
Vergi xidməti işçilərinin peşə bayramı münasibətilə “Vergi islahatları: Birlikdə kölgədən işıqlığa
doğru” mövzusunda konfrans keçirilib. Tədbirdə vergi orqanları əməkdaşları, dövlət qurumlarının, qeyrihökumət təşkilatlarının, sahibkarların ictimai birliklərinin nümayəndələri, iqtisadçı ekspertlər və iş adamları iştirak ediblər.
Konfransda çıxış edən İqtisadiyyat naziri Mikayıl
Cabbarov 2019-cu ildə ölkəmizin iqtisadi inkişafı,
vergi siyasətinin əsas istiqamətləri və aparılan islahatlar, vergi qanunvericiliyində və inzibatçılığında dəyişikliklər, onların iqtisadiyyata təsiri, şəffaflıq istiqamətində yeni çağırışlar, vergi orqanlarının sahibkar-

larla yeni iş prinsipləri barədə danışıb. Nazir bildirib
ki, ötən il iqtisadiyyatda şəffaflaşma prosesləri genişləndirilib, kölgə iqtisadiyyatının miqyasının azaldılması ilə bağlı ciddi addımlar atılıb. Son dövrlərdə şəffaf münasibətlərin qurulması kontekstində atılan addımlar dövlət-biznes münasibətlərində yeni bir transformasiyanın əsasını qoyub. Yumşaq vergi nəzarəti,
yeni vergi güzəştləri mexanizminin tətbiqi biznesin
“kölgə”dən çıxmasına zəmin yaradıb. Bütövlükdə,
işgüzar dairələrin yeni münasibətlər kontekstinə
müsbət yanaşması aparılan siyasətin düzgünlüyünü,
şəffaflığın isə alternativsizliyini bir daha sübut edir.
İqtisadiyyat naziri vergi sisteminin iqtisadi tənzim-

lənmədə və sahibkarlığın inkişafında mühüm rol oynadığını qeyd edib, iqtisadi inkişafın işgüzar fəallığa və
biznesin çevikliyinə bağlı olduğunu, kiçik və orta biznesin məşğulluqda, davamlı və dayanıqlı iqtisadiyyatda
rolunun artırılmasının önəmini vurğulayıb, fəaliyyətində
şəffaflığı təmin edən sahibkarlara təşəkkür edib.
Mikayıl Cabbarov Prezident İlham Əliyevin bu
gün imzaladığı Sərəncamla bir qrup vergi xidməti
əməkdaşının təltif edildiyini diqqətə çatdırıb, vergi
orqanları əməkdaşlarının əməyinə verilən yüksək
qiymətə görə dövlət başçısına xidmətin kollektivi
adından minnətdarlığını bildirib.
Konfransda Vergilər nazirinin müavini İlkin

Vəliyev “Vergi inzibatçılığında şəffaflığa aparan yol”
mövzusunda təqdimatla çıxıb edib və vergi sistemində reallaşdırılan islahatlar, vergi qanunvericiliyinə
edilmiş dəyişikliklər, həyata keçirilən və nəzərdə tutulan işlər barədə danışıb.
Tədbirdə Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının (“AmCham”) rəhbəri Nuran Kərimov “Kölgə
iqtisadiyyatı ilə mübarizə və şəffaflıq”, “Millennium”
turizm şirkətinin direktoru Ruslan Quliyev “Vergi
sahəsində sahibkarlar üçün yaradılmış münbit şərait”,
Bakı Hesabat Mərkəzinin direktoru Mehdi Babayev
“Şəffaf uçot, asan hesablama, dürüst hesabatlılıq vergi inzibatçılığının əsas istiqaməti kimi”, “Unimetal”

MMC-nin direktoru Rüfət Əzizov “Vergi siyasətinin
investisiya mühitinə təsiri”, AMEA-nın müxbir üzvü,
professor Akif Musayev “Vergi orqanı: dünən, bu
gün” mövzusunda çıxış ediblər.
Natiqlər ölkədə yaranmış yeni iqtisadi şəraitdə
biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması və vergi
inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi istiqamətində
həyata keçirilən tədbirləri müsbət qiymətləndirib,
iqtisadiyyatın şəffaflaşdırılması məqsədilə aparılan
islahatlara dair təkliflər səsləndiriblər.
Konfrans öz işini panel iclasında davam etdirib.
İclasda iştirakçıların sualları cavablandırılıb, aktual
məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb.

İQTİSADİYYAT
17 mart 2020-ci il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı
S/N
Balanssaxlayıcı müəssisənin adı
Avtonəqliyyat vasitəsinin markası
Buraxılış ili
Start qiyməti (manatla)
10% beh (manatla)
1.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası
Nissan Maxima
2006
10000
1000
2.
“Zabrat Maşınqayırma Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Daewoo Espero
1996
1350
135
3.
“Zabrat Maşınqayırma Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Daewoo Super Salon
2000
1800
180
4.
Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi
QAZ-2705 yük
1999
2000
200
5.
Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi
Ford Mondeo
2007
7000
700
6.
Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi
Peugeot 607 SH
2007
7000
700
7.
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin “Azərtibbtəchizat” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
VAZ-21043
2005
3500
350
Qeyd: 1-ci sətirdə Azərbaycan Respublikası vasitələri 3-cü dəfə 10% endirimlə təkrar hərraca e–emdk.gov .az elektron portalı vasitəsilə hərracın azı 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər
2. Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi
Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının çıxarılır.
keçirilməsinə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır:
tərəfindən müəyyən edilmiş hesaba behin
balansında olan nəqliyyat nəqliyyat vasitəsi 2-ci
Qeyd: Sifarişlər Azərbaycan Respublikası qəbul olunacaqdır: Nəqliyyat vasitələri barədə
1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd köçürülməsini təsdiq edən sənəd. (10% məbləğində
dəfə təkrar hərraca çıxarılır.
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Əmlak ətraflı məlumatı privatization.az portalından almaq (Hüquqi şəxslər üçün:notarial qaydada təsdiq beh
Mərkəzi
Bankda
–
2-3-cü sətirdə “Zabrat Maşınqayırma Zavodu” Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami olar. Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş olunmuş qeydiyyat şəhadətnaməsi,nizamnaməsi AZ65NABZ01361150000000004944 nömrəli
ASC-nin balansında olan nəqliyyat nəqliyyat rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) və yaxud verənlər istisna olaraq) hərracın keçirilməsinə ən və VÖİN)
hesablaşma hesabına ödənilməlidir) (tel:566-07-44)

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları mart ayının 19-da saat 15:00-da keçiriləcəkdir.
(Ərizələr 17 fevral 2020-ci il - 18 mart 2020-ci il tarixlərində qəbul edilir)
Torpağı müsabiqə və ya
Sıra
Müsabiqə
Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer
hərraclara çıxaran hüquqi şəxs
№
və ya
və əlaqə telefonu
(yerli icra hakimiyyəti,
si
hərrac
bələdiyyə)

Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan
Sahəsi (kv.m
Satışda-normativ
torpaq sahəsi və satıcı ilə bağlanacaq və ya ha.),
qiymət, icarədə icarə
müqavilənin layihəsi ilə tanış olma
satılır və ya haqqının aşağı həddi
tarixi, vaxtı və ünvanı
icarəyə verilir
(manatla)

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

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə
verilir

Uqodiya (təsərrüfat
Torpaq üzərində
yeri) növü, keyfiyyət
qrupu, şəhərlərdə və hüququ təsdiq edən
sənədin nömrəsi
rayon mərkəzlərində
zona

1

Siyəzən rayonu Məşrif
Bələdiyyəsi

ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi,
Müsabiqə Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12
Tel: (018) 654 47 97

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Sumqayıt ərazi şöbəsi

200 kv.m
Satılır

30.00

140.00

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

305012001234

2

Samux rayonu Samux
Bələdiyyəsi

ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə
Müsabiqə şəhəri, H.Əliyev meydanı, İnzibati bina
Tel:(022) 256 87 57

19 mart 2020-ci il tarixinədək Gəncə
ərazi şöbəsi

800 kv.m
Satılır

69.12

560.00

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

507012000866

3

Samux rayonu Çobanabdallı
Bələdiyyəsi

ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə
Müsabiqə şəhəri, H.Əliyev meydanı, İnzibati bina
Tel:(022) 256 87 57

19 mart 2020-ci il tarixinədək Gəncə
ərazi şöbəsi

1038 kv.m
İcarə

0.07

16.00

Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

əkin

507012000861

4

Ağdaş rayonu Qolqəti
Bələdiyyəsi

ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi,
Müsabiqə Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev pros. 26/11
Tel:(024) 274 45 00

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Mingəçevir ərazi şöbəsi

100 kv.m
Satılır

7.55

2400.00

Sahibkarlıq

V qrup şərti yararsız

903012001338

5

Yevlax rayonu Yevlax
Bələdiyyəsi

ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi,
Müsabiqə Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev pros. 26/11
Tel:(024) 274 45 00

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Mingəçevir ərazi şöbəsi

1050 kv.m
Satılır

1155.00

21000.00

Sahibkarlıq

II zona

901012001376

6

Yevlax rayonu Yevlax
Bələdiyyəsi

ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi,
Müsabiqə Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev pros. 26/11
Tel:(024) 274 45 00

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Mingəçevir ərazi şöbəsi

50 kv.m
Satılır

72.50

950.00

Sahibkarlıq

I zona

901012001341

7

Yevlax rayonu Nemətabad
Bələdiyyəsi

ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi,
Müsabiqə Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev pros. 26/11
Tel:(024) 274 45 00

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Mingəçevir ərazi şöbəsi

40 kv.m
Satılır

3.05

440.00

Sahibkarlıq

V qrup şərti yararsız

901012001386

8

Kürdəmir rayonu Ərəbxana
Bələdiyyəsi

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar
Müsabiqə şəhəri, H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020)
213 01 13

19 mart 2020-ci il tarixinədək Ucar
ərazi şöbəsi

3,0 ha İcarə

3.02

60.00

Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)

IV qrup örüş

906012000851

9

Ucar rayonu Qaradağlı
Bələdiyyəsi

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar
Müsabiqə şəhəri, H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020)
213 01 13

19 mart 2020-ci il tarixinədək Ucar
ərazi şöbəsi

8,4 ha İcarə

8.47

277.20

Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)

III qrup örüş

904012001006

10

Ucar rayonu Qaradağlı
Bələdiyyəsi

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar
Müsabiqə şəhəri, H.Əliyev prospekti 28 Tel: (020)
213 01 13

19 mart 2020-ci il tarixinədək Ucar
ərazi şöbəsi

35,4 ha İcarə

35.68

1168.20

Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)

III qrup örüş

904012001008

11

Goranboy rayonu Borsunlu
Bələdiyyəsi

ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə
19 mart 2020-ci il tarixinədək Bərdə
Müsabiqə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel: (020) 205 27
ərazi şöbəsi
77

35 kv.m
Satılır

2.16

352.00

Sahibkarlıq

V qrup şərti yararsız

509012001600

12

Şəmkir rayonu Şəmkir
Bələdiyyəsi

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax
19 mart 2020-ci il tarixinədək Qazax
Müsabiqə rayonu, Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295
ərazi şöbəsi
17 96

219 kv.m
Satılır

210.24

5169.00

Sahibkarlıq

I zona

504012004517

13

Şəmkir rayonu Qapanlı
Bələdiyyəsi

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax
19 mart 2020-ci il tarixinədək Qazax
Müsabiqə rayonu, Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295
ərazi şöbəsi
17 96

32 kv.m
Satılır

2.11

960.00

Sahibkarlıq

şərti yararsız

504012004461

14

Şəmkir rayonu Sarıtəpə
Bələdiyyəsi

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax
19 mart 2020-ci il tarixinədək Qazax
Müsabiqə rayonu, Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295
4,16 ha İcarə
ərazi şöbəsi
17 96

0.17

129.00

Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)

örüş

504012004349

15

Şəmkir rayonu Sarıtəpə
Bələdiyyəsi

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax
19 mart 2020-ci il tarixinədək Qazax
Müsabiqə rayonu, Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295
4,95 ha İcarə
ərazi şöbəsi
17 96

0.20

154.00

Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)

örüş

504012004350=
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları mart ayının 19-da saat 15:00-da keçiriləcəkdir.
(Ərizələr 17 fevral 2020-ci il - 18 mart 2020-ci il tarixlərində qəbul edilir)
Torpağı müsabiqə və ya
Sıra
Müsabiqə
hərraclara çıxaran
№
və ya
hüquqi şəxs (yerli icra
si
hərrac
hakimiyyəti, bələdiyyə)
16

Şəmkir rayonu Siştəpə
Müsabiqə
Bələdiyyəsi

17

Şəmkir rayonu Siştəpə
Müsabiqə
Bələdiyyəsi

18

Şəmkir rayonu Siştəpə
Müsabiqə
Bələdiyyəsi

19

Şəmkir rayonu Yeni
Göyçə Bələdiyyəsi

Müsabiqə

20

Şəmkir rayonu Yeni
Göyçə Bələdiyyəsi

Müsabiqə

21

Şəmkir rayonu Yeni
Göyçə Bələdiyyəsi

Müsabiqə

22

Şəmkir rayonu Yeni
Göyçə Bələdiyyəsi

Müsabiqə

23

Tovuz rayonu
Müsabiqə
Qaraxanlı Bələdiyyəsi

24

Xaçmaz rayonu
Gödəkli Bələdiyyəsi

Hərrac

25

Quba rayonu Quba
Bələdiyyəsi

Hərrac

26

Qusar rayonu Hil
Bələdiyyəsi

Hərrac

27

Qusar rayonu Hil
Bələdiyyəsi

Hərrac

28

Qusar rayonu Hil
Bələdiyyəsi

Hərrac

29

Qusar rayonu Xuray
Bələdiyyəsi

Hərrac

30

Şabran rayonu
Çölquşçu Bələdiyyəsi

Hərrac

31

Şabran rayonu
Çölquşçu Bələdiyyəsi

Hərrac

32

Şabran rayonu
Çölquşçu Bələdiyyəsi

Hərrac

33

Şabran rayonu
Çölquşçu Bələdiyyəsi

Hərrac

34

Şabran rayonu
Çölquşçu Bələdiyyəsi

Hərrac

35

Şabran rayonu Dəvəçi
Bələdiyyəsi

Hərrac

36

Şabran rayonu Dəvəçi
Bələdiyyəsi

Hərrac

37

Şamaxı rayonu Şamaxı
Bələdiyyəsi

Hərrac

38

Şəki rayonu Baltalı
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

39

Qax rayonu İlisu
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

40

Qax rayonu İlisu
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

41

Qax rayonu İlisu
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

42

43

Qəbələ rayonu
Aydınqışlaq
Bələdiyyəsi
Qəbələ rayonu
Nohurqışlaq
Bələdiyyəsi

Müsabiqə

Hərrac

44

Qəbələ rayonu Zarağan
Müsabiqə
Bələdiyyəsi

45

Qəbələ rayonu Zarağan
Müsabiqə
Bələdiyyəsi

46

İsmayıllı rayonu
Müsabiqə
İvanovka Bələdiyyəsi

Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan
Satışda-normativ
Sahəsi (kv.m və ya ha.),
torpaq sahəsi və satıcı ilə
Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi
qiymət, icarədə icarə
bağlanacaq müqavilənin layihəsi satılır və ya icarəyə
yer və əlaqə telefonu
haqqının aşağı həddi
verilir
ilə tanış olma tarixi, vaxtı və
(manatla)
ünvanı
ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,
Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75
Tel:(022) 295 17 96
ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,
Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75
Tel:(022) 295 17 96
ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,
Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75
Tel:(022) 295 17 96
ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,
Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75
Tel:(022) 295 17 96
ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,
Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75
Tel:(022) 295 17 96
ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,
Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75
Tel:(022) 295 17 96
ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,
Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75
Tel:(022) 295 17 96
ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,
Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75
Tel:(022) 295 17 96
ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi,
Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov
küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi,
Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov
küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi,
Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov
küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi,
Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov
küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi,
Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov
küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi,
Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov
küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi,
Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov
küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi,
Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov
küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi,
Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov
küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi,
Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov
küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi,
Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov
küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi,
Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov
küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi,
Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov
küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi
Şamaxı şəhəri, H.Əliyev prospekti 27
Tel:(020) 2651076
ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki
şəhəri, H.Əliyev prospekti 9A Tel:
(024) 244 26 10
ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki
şəhəri, H.Əliyev prospekti 9A Tel:
(024) 244 26 10
ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki
şəhəri, H.Əliyev prospekti 9A Tel:
(024) 244 26 10
ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki
şəhəri, H.Əliyev prospekti 9A Tel:
(024) 244 26 10
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi,
Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6 Tel:
(024) 205 45 56
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi,
Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6 Tel:
(024) 205 45 56
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi,
Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6 Tel:
(024) 205 45 56
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi,
Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6 Tel:
(024) 205 45 56
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi,
Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6 Tel:
(024) 205 45 56

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

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

1,0 ha İcarə

0.72

50.00

Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)

örüş

504012004072

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

4000 kv.m İcarə

0.29

24.00

Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)

örüş

504012004077

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

2,5 ha İcarə

6.09

125.00

Kənd təsərrüfatı
V qrup bonitet balı 19
məhsullarının istehsalı
əkin

504012004507

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

1200 kv.m Satılır

110.93

920.00

Fərdi yaşayış evi

I qrup bonitet balı 100
əkin

504012004364

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

1200 kv.m Satılır

110.93

920.00

Fərdi yaşayış evi

I qrup bonitet balı 100
əkin

504012004315

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

1200 kv.m Satılır

110.93

920.00

Fərdi yaşayış evi

I qrup bonitet balı 100
əkin

504012004330

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

1200 kv.m Satılır

110.93

920.00

Fərdi yaşayış evi

I qrup bonitet balı 100
əkin

504012004358

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

777 kv.m Satılır

67.78

2400.00

Fərdi yaşayış evi

I qrup bonitet balı 100
əkin

503012001976

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Xaçmaz ərazi şöbəsi

1,46 ha İcarə

2.12

130,00 13,00

Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)

III qrup örüş

302012003811

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Xaçmaz ərazi şöbəsi

450 kv.m Satılır

180.00

2250,00 225,00

Fərdi yaşayış evi

III zona

303012002700

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Xaçmaz ərazi şöbəsi

2,3 ha İcarə

1.10

35,00 4,00

Kənd təsərrüfatı (heyvandarlıq)

II qrup örüş

301012077698

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Xaçmaz ərazi şöbəsi

59 kv.m Satılır

3.77

287,00 29,00

Sahibkarlıq

sair sahələr şərti yararsız

301012077526

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Xaçmaz ərazi şöbəsi

150 kv.m Satılır

9.58

729,00 73,00

Sahibkarlıq

sair sahələr şərti yararsız

301012077527

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Xaçmaz ərazi şöbəsi

600 kv.m Satılır

76.00

660,00 66,00

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

301012077637

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Xaçmaz ərazi şöbəsi

86,3506 ha İcarə

590.64

3454,00 346,00

Kənd təsərrüfatı
III qrup bonitet balı 54
məhsullarının istehsalı
əkin

304012000735

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Xaçmaz ərazi şöbəsi

13,1744 ha İcarə

140.65

527,00 53,00

Kənd təsərrüfatı
II qrup bonitet balı 61
məhsullarının istehsalı
əkin

304012000729

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Xaçmaz ərazi şöbəsi

30,418 ha İcarə

208.10

1216,00 122,00

Kənd təsərrüfatı
III qrup bonitet balı 48
məhsullarının istehsalı
əkin

304012000730

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Xaçmaz ərazi şöbəsi

43,8711 ha İcarə

300.07

1755,00 176,00

Kənd təsərrüfatı
III qrup bonitet balı 43
məhsullarının istehsalı
əkin

304012000731

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Xaçmaz ərazi şöbəsi

359,3623 ha İcarə

2458.03

14374,00 1438,00

Kənd təsərrüfatı
III qrup bonitet balı 54
məhsullarının istehsalı
əkin

304012000727

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Xaçmaz ərazi şöbəsi

189,7035 ha İcarə

1297.57

9485,00 949,00

Kənd təsərrüfatı
III qrup bonitet balı 46
məhsullarının istehsalı
əkin

304012000726

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Xaçmaz ərazi şöbəsi

4500 kv.m İcarə

0.65

13,00 2,00

Kənd təsərrüfatı
sair sahələr şərti yararməhsullarının istehsalı
sız

304012001243

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Şamaxı ərazi şöbəsi

25 kv.m Satılır

12.00

625,00 62,50

Sahibkarlıq

II zona

410012000823

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

5000 kv.m İcarə

5.40

37.50

Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

III qrup əkin

404012004269

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

300 kv.m Satılır

101.28

960.00

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

403012001857

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

1800 kv.m Satılır

326.54

18000.00

Sahibkarlıq

şərti yararsız

403012001819

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

240 kv.m Satılır

81.02

768.00

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

403012001860

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Qəbələ ərazi şöbəsi

300 kv.m Satılır

118.83

393.00

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

406012001237

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Qəbələ ərazi şöbəsi

330 kv.m Satılır

130.71

545,00 25,00

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

406012001231

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Qəbələ ərazi şöbəsi

1200 kv.m Satılır

475.32

1860.00

Fərdi yaşayış evi

I qrup əkin

406012001221

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Qəbələ ərazi şöbəsi

323 kv.m Satılır

70.00

3553.00

Sahibkarlıq

şərti yararsız

406012001229

19 mart 2020-ci il tarixinədək
Qəbələ ərazi şöbəsi

175 kv.m Satılır

17.80

394.00

Sahibkarlıq

şərti yararsız

407012001594
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