
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev açılışda iştirak edib.

Dövlətimizin başçısı Pirşağı stansiyasından qa tar -
la Görədil dayanacağına yola düşdü.

Yenidən qurulan Pirşağı-Görədil-Novxanı-Sum -
qa yıt sərnişin xəttinin açılışı ilə Abşeron dairəvi də -
mir yolu tam istismara verilir.Belə ki, Bakı sərnişin-
Keş lə-Koroğlu-Bakıxanov-Sabunçu dəmir yolu xətti
ötən ilin mayında, Sabunçu-Zabrat 1-Zabrat 2-Məm -
məd li-Pirşağı dəmir yolu xətti isə ötən ilin noyabrın-
da artıq istismara verilib.Abşeron dairəvi dəmir yolu
xət tinin istismar uzunluğu 91, stansiya yolları ilə bir -
lik də ümumi uzunluğu isə 198 kilometrdir.

Sonra Prezident İlham Əliyev Görədil daya na ca -
ğı na gəldi.

Dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə mə lu -
mat verildi.Burada Görədildə yaşayan əhalinin dəmir
yo lu xidmətlərindən yüksək səviyyədə istifadə etməsi
və onların rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılıb.Bina
bü tün zəruri infrastrukturla təchiz olunub.Buradakı
plat formalar da ən müasir səviyyədə yenidən qu ru -
lub.

Görədil-Novxanı-Sumqayıt sərnişin xətti boyu,
ümumilikdə, 15 stansiya və dayanacaq inşa edilib və
əsas lı təmir olunub.Yenidən qurulan Görədil da ya na -
ca ğı nın ümumi sahəsi 6300, Novxanı dayanacağının
ümu mi sahəsi isə 8 min kvadratmetrdən çoxdur.Xətt
bo yu yerləşən bütün dayanacaqlarda yeni plat for ma -
lar, yeraltı piyada keçidləri, avtomobillər və ve lo si -
ped lər üçün dayanacaqlar inşa edilib.Pirşağı-Görədil-
Nov xanı-Sumqayıt sərnişin dəmir yolu xətti isti qa -
mə tin də 3 avtomobil tuneli və 8 piyada keçidi layi hə -
lən di rilib.

Daha sonra dövlətimizin başçısı Görədil dayana-
cağından Novxanı dayanacağına yola düşdü.

Qatarların hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin
etmək məqsədilə xətt üzərində 10 yeraltı avtomobil
tu neli tikilib, ikisinin isə inşası davam edir. Pi ya da la -
rın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ümumilikdə, 25
yer altı və yerüstü piyada keçidi inşa olunub, dəmir
yo lu, rabitə və işarəvermə sistemi yenidən qu ru lub.
Sü rətli qatarın hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin
etmək üçün zəruri işlər görülüb.

Dövlətimizin başçısı Novxanı dayanacağına
gəldi.

Novxanı dayanacağında da sərnişinlərin rahatlığı
üçün bütün zəruri şərait var. Bu dayanacaq da ye ni -
dən  qurmadan sonra ən müasir səviyyədə fəaliyyət
gös tərəcək. Ətrafda geniş abadlıq-quruculuq, yaşıl -
laş dı rma işləri görülüb, işıqlandırma sistemi yara dı -
lıb.

Prezident İlham Əliyev burada Abşeron dairəvi

dəmir yolunun Pirşağı-Görədil-Novxanı-Sumqayıt
his səsinin yenidənqurmadan sonra rəmzi açılışını bil -
di rən lenti kəsdi.

“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cə -
miy yətinin sədri Cavid Qurbanov Abşeron dairəvi də -
mir yolu xəttində aparılan yenidənqurma işləri və
pers pektiv layihələr barədə məlumat verdi.

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə
hə yata keçirilən dövlət siyasətinin mərkəzində Azər -
bay can vətəndaşı dayanır.Əhalinin sosial məsə lə lə ri -
nin həllinə, onların sosial rifahının daha da yax şı -
laşdırılmasına dövlət səviyyəsində xüsusi diqqətlə
yanaşılır və bununla bağlı ardıcıl layihələr icra olu -
nur. Ölkəmizdə, ümumilikdə, sosial infrastrukturun
ye nilənməsi istiqamətində həyata keçirilən işlər dün -
ya da bu sahədə tətbiq olunan ən müasir standartlara
ca vab verir.Son illərdə Prezident İlham Əliyevin tap -
şı rıqlarına əsasən Azərbaycanda dəmir yolunun mü a -
sir ləşdirilməsi istiqamətində də çox mühüm və ardıcıl

la yihələr həyata keçirilib.Bu, ölkəmizin iqtisadi
potensialını nümayiş etdirməklə yanaşı, Azər bay can -
da dövlət səviyyəsində sosial sahəyə olan diqqəti də
ay dın göstərir.

Görülən işlər nəticəsində Azərbaycanda yaradılan
ən müasir yol-nəqliyyat infrastrukturu, ilk növbədə,
vətəndaşların rahatlığına xidmət edir.Bu layihələr
sırasında Abşeron dairəvi dəmir yolu xəttinin yenidən
qurulması böyük əhəmiyyət daşıyır.Bu layihənin re -
al laşması paytaxt ətrafındakı qəsəbələrdə yaşayan sa -
kin lərin rahat və təhlükəsiz şəkildə şəhər istiqamətinə
və geriyə, mənzil başına çatmasına hərtərəfli imkan
ya radır.

Dövlətimizin başçısı burada dəmiryolçularla
görüşdü.

Qarşıdan gələn bayram münasibətilə də mir yol çu -
la rı təbrik edən Prezident İlham Əliyev dedi:

-Sizi qarşıdan gələn Novruz bayramı mü na si bə ti -
lə ürəkdən təbrik edirəm, sizə yeni uğurlar ar zu la yı -

ram. Bakı şəhərinin ən önəmli nəqliyyat la yi hə lə rin -
dən biri olan dairəvi dəmir yolu xətti Novruz bayramı
ərə fəsində istismara hazırdır.Bu, həm Bakı sa kin lə ri -
nə, eyni zamanda, Sumqayıt şəhərinin, Abşeron ra yo -
nu nun sakinlərinə xidmət göstərəcək.Ümumiyyətlə,
bu imkandan milyonlarla insan istifadə edəcək. Be lə -
lik lə, şəhərimizin və Abşeron yarımadasının ən
önəm li nəqliyyat layihələrindən biri olan dairəvi xətt
ta mamlanıbdır.

Bu xəttin bir tərəfə uzunluğu 91 kilometrdir, am -
ma bütövlükdə 200 kilometrə yaxın dəmir yolu çə ki -
li şi təmin edilmişdir.Bu, bir daha onu göstərir ki,
Azər baycan dövləti belə böyük layihələri həyata ke -
çir məklə öz sosial siyasətini davam etdirir.Çünki bu
da irəvi yolun tikintisinə qoyulan xərclər bəlkə də 100
il dən sonra ancaq büdcəyə qayıda bilər.Çünki bizdə
də mir yolu tarifləri çox aşağıdır.Bizim əsas məq sə di -
miz insanlar üçün gözəl imkanlar, rahat şərait ya rat -
maq dır.

Bu dəmir yolunun tikintisi, eyni zamanda, şəhər
nəq liyyatına da müsbət təsir göstərəcək, tıxaclar, av -
to mo bil yollarına düşən yük azalacaq, Bakı və Sum -
qa yıt şəhərlərinin, Abşeron rayonunun ekoloji və ziy -
yə ti yaxşılaşacaq.Çünki havanı çirkləndirən ən böyük
amil nəqliyyat vasitələridir.Avtobuslara tələbat aza la -
caq, indi müəyyən marşrutlarda fəaliyyət göstərən av -
to buslar digər marşrutlara köçürüləcək.

Bütövlükdə Bakı şəhərinin avtobus parkının mü -
asir ləşdirilməsi istiqamətində böyük işlər görülüb, ən
mü asir avtobuslar alınır. Bu il 300 yeni avtobusun gə -
ti ril məsi nəzərdə tutulur. Keçən il də 300 avtobus gə -
ti rilmişdir. Əlbəttə ki, bütün şəhərimizin və Abşeron
ya rımadasının nəqliyyat problemləri koordinasiyalı
şə kildə həll olunur.Metro, dəmir yolu, avtobuslar,
tak silər və bu gün bu baxımdan Azərbaycan qabaqcıl
öl kələr sırasındadır.

Vətəndaşlar üçün çox rahat, ikimərtəbəli vaqonlar
alı nıb gətirilib.Bu vaqonlar dünyanın aparıcı şir kət lə -
ri nin istehsalıdır.Ən inkişaf etmiş ölkələrin pay taxt la -
rın da bu vaqonlardan istifadə olunur.Deyə bilərəm ki,
bu baxımdan biz bir çox ölkələri qabaqlamışıq.Yəni,
kom pleks tədbirlər nəticəsində və dövlət investisiya
pro qramı çərçivəsində aparılan bu işlər artıq ta ma mi -
lə başa çatıb və dairəvi yol tam istifadəyə verilib.

Şadam ki, dəmiryolçular bu mühüm vəzifənin
öhdəsindən şərəflə gəldilər. Dairəvi dəmir yolunun ti -
kin tisi ilə bağlı mən iki il bundan əvvəl Sərəncam im -
za lamışam və bu işlər qısa müddət ərzində görülüb.
Yolun tikintisi ilə bağlı mənə müntəzəm olaraq mə lu -
mat verilirdi.Özüm şəxsən bir neçə dəfə bu yolun
tikintisinin müxtəlif mərhələlərində vəziyyətlə
maraqlanmışam, işin gedişinə nəzarət etmişəm.Bu,

mə nim bu yolun müxtəlif mərhələlərdə açılışında
altıncı iştirakımdır.Müxtəlif dövrlərdə bu xətt
boyunca altı dəfə getmişəm - Pirşağı stansiyası, Sa -
bun çu dəmir yolu vağzalı, Sumqayıt dəmir yolu vağ -
za lı, Bakı dəmir yolu vağzalı və bu gün.Bütün bu qısa
açı lışlar bir məqsədi güdürdü ki, biz Novruz bay ra mı -
na qədər xalqımızı sevindirək.Bu, Abşeron yarımada-
sında yaşayan insanlara bayramqabağı verilən ən
böyük hədiyyələrdən biridir.Bu, bir daha onu göstərir
ki, Azərbaycan dövləti sosial sahədə öz sözünü deyir.
Baxmayaraq buna böyük vəsait tələb olunur, biz bunu
edirik ki, insanlar rahat yaşasınlar, iş başına, mənzil
başına daha tez çatsınlar və insanların təhlükəsizliyi
tə min edilsin. Çünki bəzi hallarda avtomobil yol la rın -
da baş verən qəzalar əfsuslar olsun ki, çox ağır fə sad -
lar törədir.Ona görə təhlükəsizlik, ekoloji tarazlıq,
vaxt, rahatlıq baxımından bütün bu amilləri tam təhlil
edə rək hər kəs bir daha görür ki, bu xəttin nə qədər
böyük əhəmiyyəti var.

Bundan sonra da işlər davam etdiriləcək.Mənə bu
gün təqdim edilən xəritədə “Azərbaycan Dəmir
Yolları” QSC-nin gələcək planları göstərilir.Digər
qəsəbələrə, kəndlərə dəmir yollarının çəkilişi nəzərdə
tutulur, layihələr hazırlanır.Biz tədricən bu işləri
görəcəyik ki, Abşeron yarımadasının əksər qəsəbələri
rahat dəmir yoluna sahib olsunlar.

Bütövlükdə nəqliyyat sahəsində işlər yaxşı gedir.
Keçən il də yaxşı uğurlarımız olub, bu il də. Həm də -
mir yollarının, həm də avtomobil yollarının çəkilişi –
bü tün bu işlər hesab edirəm ki, ən yüksək səviyyədə
apa rılır. İndiki şəraitdə əsas vəzifə vaqonların dez in -
fek siyasıdır. Bu sahəyə çox böyük diqqət göstə ril mə -
li dir. Çünki bütün dünya indi koronavirusdan əziyyət
çə kir. Azərbaycan bu istiqamətdə önləyici tədbirlər
gör müşdür.Məhz ona görə hazırda ölkəmizdə ko ro -
na virusun yayılması o qədər də geniş vüsət al ma -
yıb.Ancaq bu, elə bəladır ki, heç bir ölkə özünü tam
sı ğortalanmış hesab edə bilməz.Hətta ən inkişaf etmiş
öl kələrdə indi yaşanan böhran göz qabağındadır.Ona
gö rə hər bir vətəndaş məsuliyyətli olmalıdır, öz şəxsi
gi giyenasına fikir verməlidir.Eyni zamanda, ictimai
iş lərlə, ictimai nəqliyyatla məşğul olan qurumlar da
bu işləri tam məsuliyyətlə görməlidirlər, tam dezin-
feksiya aparılmalıdır ki, yoluxma hallarının sayı çox
olmasın.

Əlbəttə ki, hazırda bizim sərhədlərimiz bağ lı dır.
Ancaq yükdaşımalar üçün heç bir ölkə öz sərhədini
bağlamayıb.Ona görə yükdaşımalar istiqamətində
bizim işlər davam etdiriləcək.Əminəm ki, dövlətimiz
və xalqımız bu sınaqdan da üzüağ çıxacaqdır.

Sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm, sizə yeni
uğurlar arzulayıram. Sağ olun.

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

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

Abşeron dairəvi dəmir yolunun Pirşağı-Görədil-Novxanı-Sumqayıt
hissəsinin yenidənqurmadan sonra açılışı olub

Azərbaycan xalqını Novruz Bayramı münasibətilə təbrik edirik!

“İqtisadi Azadlıq İndeksi” 2020-ci il hesabatına görə Azərbaycan 16 pillə irəliləyib
Dünyanın ən böyük beyin mərkəzlərindən bir olan

Heritage Foundation tərəfindən hazırlanan “İqtisadi
Azadlıq İndeksi 2020” hesabatında Azərbaycan 16 pillə
irəliləyərək 180 ölkə arasında 44-cü yerdə qərarlaşıb.
Azərbaycan bu ilki hesabatda Asiya-Sakit Okean regionu
ölkələri sırasından çıxarılaraq Avropa regionuna daxil
edilib, iqtisadi azadlıq dərəcəsinə görə dünya üzrə orta
göstəricidən (61.6) yuxarı, regional göstəricidən isə cəmi
0,5 bal ilə geri nəticə göstərib. Həmçinin, İqtisadi Azadlıq
İndeksi 2020 üzrə Avropa regionunda 45 ölkə arasında 24-
cü yerdə qərarlaşıb və regionda ən çox irəliləyən ölkələr
arasında birinci yerdədir. Bundan əlavə, sözügedən indeks
üzrə Azərbaycan Polşa, Belçika, İspaniya, Fransa, Türkiyə,
İtaliya və bu kimi ölkələr ilə müqayisədə ön sıralarda yer
tutub.Məlumdur ki, iqtisadi azadlığın inkişafı ilə insan
kapitalının inkişafı arasında sıx əlaqə mövcuddur və
Azərbaycan İqtisadi Azadlıq İndeksi üzrə ən çox irəliləyən
11 ölkə sırasındadır.Bu yüksəlişə isə əsas etibarı ilə biznes
azadlığı, investisiya azadlığı və fiskal sağlamlıq indikator-
larındakı inkişafla nail olunub.   Ölkənin mövqeyinin
gücləndirilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham
Əliyev tərəfindən həyata keçirilən məqsədyönlü, kompleks
və köklü iqtisadi islahatlara verilən beynəlxalq qiymətdir.

“İqtisadi Azadlıq İndeksi” “Qanunun aliliyi”, “İda -
rəetmənin səmərəliliyi”, “Dövlətin ölçüsü”, “Ba zarın
əlçatanlığı” kimi əsas indikatorlar və onların alt-indikatorları
daxil olmaqla ümumilikdə 12 gös tərici əsasında iqtisadi
azadlığa təsir amillərini cəm ləyərək vahid bal və reytinq ilə
qiymətləndirilir. Hər bir göstərici üzrə ölkələrə 0-100 arası
bal ve ri lir. Ölkə nə qədər çox bal alsa, deməli, iqtisadi azad -
lıq səviyyəsi də bir o qədər yüksəkdir. Beləliklə, "tamamilə
sərbəst" iqtisadiyyat 100 bal ilə səciyyələnirsə, prinsip
etibarilə azadlıq yoxdursa, mü vafiq olaraq 0 bal qiyməti
verilir. Yekun he sa bat da təqdim olunan bütün dünya ölkələri
reytinqlərinə uy ğun olaraq 5 şərti qrupa bölünür:

• İqtisadiyyatı sərbəst olan ölkələr (80-100 bal);
• İqtisadiyyatı əsasən azad olan ölkələr (70-79.9 bala);
• İqtisadiyyatı orta dərəcədə azad olan ölkələr (60-69.9

bal);
• İqtisadiyyatı əsasən azad olmayan ölkələr (50-59.9

bal);
• İqtisadiyyatı azad olmayan olan ölkələr (0-49.9

baldan az).
Azərbaycanın 69.3 balla, “orta dərəcədə azad

iqtisadiyyat” aralığına düşməsi dövlətin iqti sa diy ya  ta

müdaxiləsinin azalmasını və iqtisadi artımda özəl sektorun
payının çoxalmasını göstərir.İqtisadi azad lıq siyasətini
həyata keçirən ölkələr ticarət və sahib karlığın inkişafı üçün
əlverişli şərait yaradır və bu da öz növbəsində iqtisadi
artıma və ictimai rifahın yüksəlməsinə töhfə verir.

2020-ci il hesabatında “Qanunun aliliyi” in di ka to ru nun
“Əmlak hüquqları” alt-indikatoru üzrə 8 bal irəliləmə ilə
Azərbaycan 67.1 bal ilə qiy mət lən di ri lir. Bu sahədə son
dövr ərzində həyata keçirilən is lahatlar nəticəsində
daşınmaz əmlakın dövlət qey diy yatı sahəsində elektron
müraciət imkanları daha da təkmilləşdirilib, 20-dən çox
elektron xidmət isti fa də yə verilib.Eyni zamanda, əmlak
üzərində mül kiy yət hüququnu təsdiq edən sənədin alınması
üçün mü raciət və sənədin verilməsi elektron formada apa -
rılır. Prezident İlham Əliyevin 2019-cu il fev ra lın 19-da
imzaladığı “Bəzi çoxmənzilli binaların is tis marına icazə
verilməsinin sadələşdirilməsi haq qın da” Fərmana uyğun
olaraq mənzillərin qeydiyyat prosedurunun daha da
intensivləşdirilməsi məq sə dilə davamlı olaraq “Əmlakını
qeydiyyata al və mül kiyyətinə sahib ol” səyyar
kampaniyaları ke çi ri lir.

“Məhkəmə sisteminin effektivliyi” alt-indi ka to ru üzrə
isə 0,8 bal irəliləmə müşahidə olunur. Əda lət mühakiməsinin
səmərəliliyinin artırılması, məh kə mə icraatının
effektivliyinin yüksəldilməsi üçün Pre zidentin “Məhkəmə-
hüquq sistemində islahat la rın dərinləşdirilməsi haqqında”
Fərmanının icrası is ti qamətində bir sıra mühüm tədbirlər
həyata keçi ri lir.“Elektron məhkəmə” informasiya sistemi
daha da təkmilləşdirilib, məhkəmə və ya üçüncü tərəfin
qərarını tələb etməyən hər hansı bir mübahisə üçün təsirli həll
vasitəsini təmin edən “Mediasiya haqqında” Qanun qəbul
edilib.Yeni yaradılan “Mobil Elektron Məhkəmə” proqram
təminatı vasitəsilə elektron qaydada iddia ərizələri vermək,
sənədlər göndərmək, məhkəmə proseslərinin ke çi ri lə cəyi
vaxt və yer barədə məlumatlandırılmaq və di gər imkanlar
yaradılıb.“Dövlət məhkəmə eks per ti zası fəaliyyəti haqqında”
Azərbaycan Res pub li ka sının Qanununda və digər normativ
hüquqi aktlarda dəyişikliklər nəticəsində mülki işlərə,
inzibati xətalara, iqtisadi və inzibati mübahisələrə dair işlər
üzrə məhkəmə ekspertizasının keçirilməsi, eks per ti zanın
keçirilməsi müddətləri, ekspertizanın təyin edil məsi ilə bağlı
yeni müddəalar mü əy yən ləş di ri lib.2020-ci ilin yanvar ayının
1-dən etibarən bir ne çə kommersiya və inzibatı məhkəmələr
fəaliyyətə baş layıb.

Hesabatda “Dövlətin ölçüsü” indikatorunun “Ver gi

yükü” alt-indikatoru üzrə də 0,5 bal ilə inki şa fa nail olunub.
Belə ki, son illərdə vergi islahatları sistemli xarakter alaraq
sahibkarların vergi yükünü optimallaşdırıb.  Hamıya eyni
yanaşma, məcbur et mə dən könüllü ödəməyə keçid, vergi
inzi bat çı lı ğı nın təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın artırılması
sa hib kar məmnuniyyətini gücləndirir.İslahatlar vergi he -
sabatlarının hazırlanmasına və vergilərin ödə nil mə sinə sərf
olunan vaxt, ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi üçün sənədlərin
doldurulmasına sərf edilən vaxt, vergi dərəcələrinin sayı
kimi amillər üzrə dəyişikliklərə səbəb olub. Bundan başqa
“Azər baycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə də yi şik lik
edilməsi haqqında” Qanun əsasında Vergi Mə cəl ləsinə
iqtisadi hədəflər və əsas prioritetlər əsasında edilən
dəyişiklikləri 7 əsas istiqamətə bölmək olar: Bərabər və
şəffaf fiskal mühitin təmin edilməsi; ƏDV inzibatçılığının
təkmilləşdirilməsi; sahibkarların inzibatçılıq yükünün
azaldılması və sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviq edilməsi;
sosial xarakterli güzəştlər vasitəsilə əhalinin maliyyə
(vergi) yükünün azaldılması; sahibkarlıq sub yekt lə ri nin
vergi yükünün azaldılması, vergitutma ba za sı nın
genişləndirilməsi; beynəlxalq vergitutma və mə lumat
mübadiləsi üzrə öhdəliklərin yerinə ye ti ril məsi.

Əmtəəsiz və riskli əməliyyatlar aparan vergi ödə -
yicilərinə qarşı mübarizənin gücləndirilməsi məq sədilə
Məcəlləyə yeni müddəalar daxil edilib.

Kassa metodu əsasında hesablanma artıq ödə yi ci lər
tərəfindən ƏDV tutulan əməliyyatın vaxtının mü əyyən
edilməsində vergi inzibatçılığını tək mil ləş di rilməklə yanaşı,
vergi ödəyicisinin maliyyə vəsaitinə qənaət etməsinə gətirib
çıxarır. Ümu mi lik də ölkədə aparılan əsaslı vergi islahatları sa -
hib kar lı ğın və biznes mühitinin inkişafına mühüm təsir edə -
cək dir.

“Dövlət xərcləri” alt-göstəricisi ilə bağlı 3.5 bal yük -
səliş ilə dünya üzrə ortalama göstəriciyə Azər bay can daha
da yaxınlaşıb. Belə ki, 2019-cu ildə əsas lı sosial islahatlar
keçirilib və “Sosial islahat paketi” minimum əmək haqqı-
nın, minimum pen si ya nın, eyni zamanda, təqaüd və
müavinətlərin ar tı rıl ması, o cümlədən, problemli və vaxtı
keçmiş kre dit lərin geri qaytarılması, restrukturizasiyası və
di gər islahat tədbirlərini əks etdirir. Sözügedən islahat
paketi iki milyondan çox insanı əhatə edir.

“Fiskal sağlamlıq” alt-indikatoru üzrə əhə miy yətli
dərəcədə, 9.8 bal irəliləmə ilə Azərbaycan 99.2 bal ilə
qiymətləndirilir. Ölkənin maliyyə-bank sek to runun inkişafı
məqsədilə kompleks islahat təd bir lə ri çərçivəsində

“Banklarda risklərin idarə olunması haqqında Qaydalar”,
“Banklarda kredit risk lə ri nin idarə edilməsi Qaydaları”,
“Bank hesablarının açıl ması, aparılması və bağlanması
Qaydaları” və di gər bu kimi normativ hüquqi aktların
qəbulu ilə əhə miyyətli irəliləyişlər müşahidə edilir. Belə ki,
bank sektorunun kredit portfeli genişlənib, mənfəət, ak tiv
və əmanətlər, balans kapitalı artıb, rə qəm sal laş ma
təkmilləşdirilib, prudensial idarəetməyə ke çid təmin
olunub.  Bundan başqa, rezident və qeyri-re zident hüquqi
və fiziki şəxslər üçün banka get mə dən bank hesablarının
məsafədən açılması imkanı yaradılıb.

“İdarəetmənin səmərəliliyi” indikatorunun hər bir alt-
indikatoru üzrə xeyli inkişaf müşahidə olu nur. Son
dövrlərdə həyata keçirilən kompleks biz nes islahatları
nəticəsində “Biznes azadlığı” alt-indi katorunda 11.3 bal
yüksəliş ilə Azərbaycan 80.8 bal ilə dəyərləndirilib. Biznes
mühitinin əlve riş li yi nin artırılması, daha şəffaf və operativ
imkanların ya ra dılması istiqamətində isə Prezident İlham
Əli ye vin rəhbərliyi ilə biznes islahatı tədbirləri həyata ke -
çirilib.İslahatlar nəticəsində tikinti obyektinin ti kintisinə və
istismarına icazələrin alınması, elektrik təchizatı
şəbəkələrinə qoşulma, əmlakın qeydiyyatı, dövlət
satınalmaları sahəsində bütün prosedurlar ümumilikdə
elektron qaydada aparılmaqla rə qəm sal eraya keçid
istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.   Xarici ticarət
iştirakçıları üçün gömrük nə zarəti və rəsmiləşdirilməsinin
daha operativ və şəf faf şəkildə tətbiq edilməsi, ixrac
potensialının gücləndirilməsi məqsədilə xarici ticarət
sahəsində də islahat tədbirləri həyata keçirilib.“Xarici
ticarət iştirakçılarının “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən
daimi istifadə hüququnu əldə etməsi, həmin hü ququn
dayandırılması, ləğvi və bərpası Qaydası” təs diq edildikdən
sonra “Yaşıl dəhliz”dən istifadə sahibkarlar üçün daha
əlverişli şəraitin ya ra dıl masına imkan verib. Yeni qayda ilə
bağlı olaraq, mal ların ixracı zamanı mallar nəqliyyat
vasitəsinə yük lənməmişdən 1 saat öncə xarici ticarət işti -
rak çı la rı tərəfindən ixrac gömrük bəyannaməsi və ona dair
əlavə sənədlər elektron qaydada təqdim olunur və 1saat
müddətində şəxsə SMS vasitəsi ilə bildiriş gön dərilir.

Biznes mühitinin daha da inkişaf etdirilməsi,  “İqtisadi
Azadlıq İndeksi” və bu kimi digər bey nəl xalq reytinq
qiymətləndirmələrində ölkənin möv qe yi nin
yaxşılaşdırılması məqsədilə “Biznes mühiti və beynəlxalq
reytinqlər üzrə Komissiya”nın işçi qrup ları da fəaliyyət
planları çərçivəsində mü tə ma di olaraq tədbirlərin icrasını

təmin edirlər.
İslahatlar nəticəsində, “Əmək azadlığı” alt-in di ka toru

üzrə 2.3 bal irəliləməyə nail olunub. Belə ki, “Sosial islahat
Paket”ləri çərçivəsində orta aylıq pen siyanın 15 faiz, o
cümlədən yaşa görə pen si ya nın 15 faiz, əlilliyə görə
pensiyanın 22 faiz artırılıb. Həmçinin, özünüməşğulluq
proqramına cəlb olu nanların sayı 10 min 354-ə, ünvanlı
dövlət sosial yar dımı alan ailələrin sayı 70 faiz artmaqla 72
minə ça tıb. Eyni zamanda, 3400-ə yaxın şəxs, həmçinin,
Döv lət Məşğulluq Xidməti tərəfindən 3168 nəfər, Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ya nın da Dövlət Sosial
Müdafiə Fondunun 1 saylı Sağ lam lıq imkanları məhdud
gənclərin Peşə Re abi li ta si ya Mərkəzi tərəfindən 227 nəfər
peşə hazırlığına cəlb olunub.

“Maliyyə azadlığı” alt-indikatorunun “İqtisadi Azad lıq
İndeksi”nin 2020-ci il hesabatında 6.8 bal irə liləmə
müşahidə olunur. Sözügedən göstərici qiy mətləri təhrif
edən müxtəlif hökumət fə aliy yət lə ri nin qiymətləndirilməsi
ilə inflyasiya səviyyəsini öl çür. Azərbaycanda inflyasiya
2019-cu ildə demək olar ki, sabit qalaraq 2,6% təşkil edib.

“Bazarların əlçatanlığı” indikatorunun “İn ves ti si ya azad-
lığı” alt indikatoru investisiya kapitalının hə rəkəti üçün
ölkədə praktiki və ya qanunvericilik ba xımından nə kimi
məhdudiyyətlərin olmasını də yər ləndirir.Fərdlərə və
firmalara həm ölkə daxi lin də, həm də ölkənin sərhədləri
çərçivəsində mü əy yən resurslarla məhdudlaşmadan fəaliyyət
gös tər mə yə icazə verilməsini qiymətləndirir. Bu göstərici üz -
rə də, Azərbaycan 10 bal yüksəlişə nail olmuşdur.

Ümumilikdə, Heritage Foundation tərəfindən açıqla-
nan “İqtisadi Azadlıq İndeksi” dünya öl kə lə rin də baş verən
dəyişikliklərin izlənilməsi məq sə di lə qaynar xəritə rolunu
oynayan beynəlxalq he sa bat lardan biridir.Bu indeksin
nəticələri yalnız elmi araş dırma baxımından deyil, eyni
zamanda xüsusilə inki şaf etməkdə olan ölkələrə
investorların ma raq la rı nı nəzərə almaqla, onlar üçün
ölkənin iqtisadi azad lıq faktoruna təsir edən amillər üzrə
baş verən də yişikliklər baxımından əhəmiyyətli məlumat
mən bəyidir.Azərbaycan Respublikası Prezidenti İl ham
Əliyev tərəfindən mövcud vəziyyətin yax şı laş dı rılması,
maliyyə sabitliyi və davamlı iqtisadi in ki şa fın təmin
olunması, Azərbaycanın iqtisadi möv qe yi nin
gücləndirilməsi ilə bağlı bir sıra mühüm na iliy yətlər əldə
olunub.Bu kimi uğurlara misal olaraq Azər baycanın
İqtisadi Azadlıq indeksi üzrə reyt inq də irəliləməsinin
mühüm əhəmiyyətini qeyd etmək la zımdır.
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Elanlar
Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat

Torpaq müsabiqə və hərracları aprel ayının 23-də saat 15:00-da keçiriləcəkdir. 
(Ərizələr 29 mart 2020-ci il - 22 aprel 2020-ci il tarixlərində qəbul edilir)

Sıra
№ si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi
şəxs (yerli icra hakimiyyəti,

bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya hərrac Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu

Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan
torpaq sahəsi və satıcı ilə

bağlanacaq müqavilənin layihəsi ilə
tanış olma tarixi, vaxtı və ünvanı

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

Satışda-normativ
qiymət, icarədə
icarə haqqının
aşağı həddi
(manatla)

Hərracda ilkin qiymət,
hərrac addımı və ya

müsabiqədə qiymət, icarədə
icarə haqqı (manatla)

Hansı məqsəd üçün satılır
və ya icarəyə verilir

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

zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq edən
sənədin nömrəsi,
çıxarışın nömrəsi və

tarixi

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

M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
600 kv.m
Satılır 540.00 3415.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012002051 

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

M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
800 kv.m
Satılır 720.00 1720.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015269 

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

M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
113 kv.m
Satılır 101.70 977.50 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015247 

4 Ağdaş rayonu Aşağı
Zeynəddin Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev

pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
23 aprel 2020-ci il tarixinədək
Mingəçevir ərazi şöbəsi 6,11 ha İcarə 47.66 245.00 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı III qrup əkin 903012001333 

5 Ağdaş rayonu Aşağı
Zeynəddin Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev

pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
23 aprel 2020-ci il tarixinədək
Mingəçevir ərazi şöbəsi

8000 kv.m
İcarə 6.24 32.00 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı III qrup əkin 903012001131 

6 Ağdaş rayonu Aşağı
Zeynəddin Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev

pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
23 aprel 2020-ci il tarixinədək
Mingəçevir ərazi şöbəsi 1,39 ha İcarə 1.40 42.00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq) III qrup örüş 903012001332 

7 Ağdaş rayonu Gürcuva
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri, H.Əliyev

pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
23 aprel 2020-ci il tarixinədək
Mingəçevir ərazi şöbəsi

400 kv.m
Satılır 57.85 644.00 Həyətyanı I qrup əkin 903012001070 

8 Bərdə rayonu Uğurbəyli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
7900 kv.m
İcarə 7.58 80.00 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı III qrup əkin 610012001664 

Vətəndaşların nəzərinə!
B İ L D İ R İ Ş

Koronavirus  (COVİD-19)  pandemiyasına  qarşı
mübarizənin təşkil edilməsini təmin etmək məq sə di lə
Azərbaycan  Respublikası  Baş  Nazirinin      16  mart
2020-ci il tarixli məktubu ilə verilmiş tapşırıqlara əsa -
sən,  Azərbaycan  Respublikası  Əmlak  Məsələləri
Döv lət Komitəsində, onun strukturuna daxil olan və
ta be liyindəki  qurumlarda,  ərazi  (yerli)  bölmələrində
və təndaşların qəbulu və yazılı müraciətləri ilə əla qə -
dar aşağıdakı qaydalara riayət edilməsi zəruridir:

Vətəndaşların qəbulu və yazılı müraciətləri ilə bağlı:
-  Vətəndaşların  qrup  və  fərdi  surətdə  qəbulları

təxirə salınır;
-  Yerlərdə  səyyar  qəbulun  keçirilməsi  təxirə

salınır;
- Vətəndaşların müraciətlərinin fasiləsiz qəbulu yalnız

elektron və telefon rabitəsi vasitəsilə həyata keçirilir.
Qəbulla  bağlı  müvafiq  məsul  şəxslərin  əlaqə

vasitələri:

Əmlak   Məsələləri   Dövlət   Komitəsi –  İsayeva
Əminə Ədalət qızı  -  əlaqə  telefonu: 012 490 24 08
(daxili nömrə: 105), mobil (whatsApp): 050 800 50
65, elektron poçt ünvanı: office@emdk.gov.az
Daşınmaz  Əmlakın  Dövlət  Reyestri  Xidməti  –

Məmmədov Elçin Əli oğlu- əlaqə telefonu: 012 510
93 33, mobil: 050 538 43 08, elektron poçt ünvanı:
dedrx@emdk.gov.az
Daşınmaz  Əmlakın  Kadastrı  və  Ünvan  Reyestri

Xidməti – Cabbarov Əliqulu Əmirəslan oğlu - əlaqə tele-
fonu: (012) 533 19 56, mobil: (050) 318 88 47 elektron
poçt  ünvanı:  kadastrxidmeti@emdk.gov.az,  Səlimov
Fədayi Əliabbas oğlu - mobil: 050 220 24 90, elektron
poçt ünvanı: fedayilselimov@mail.ru
Torpaqların  Dövlət  İdarəetməsinin  Təşkili  üzrə

Dövlət Agentliyi  -  Qafarov  Eldəniz  Qəzənfər  oğlu
- əlaqə telefonu: (012) 533 04 70, mobil: 050 331 01
10, whatsApp:              (055) 531 01 10, qaynar xətt –

012  433  21  14,  012  533  19  63,  elektron  poçt
ünvanı: torpaqagentliyi@emdk.gov.az
Hərracların  Təşkili  üzrə Auksion  Mərkəzi  -  Sadıxov

Azər Əhliman oğlu – əlaqə telefonu:  012 566 04 13,  mobil:
(050) 212 67 61, whatsApp: (99450) 212 67 61, elektron poçt
ünvanı: auksion@emdk.gov.az, azersadixov@mail.ru, Rəhi
mov  Samir  Koroğlu  oğlu  -  mobil:  (050)  235  30  97
whatsApp: (99450) 235 30 97 elektron poçt ünvanı: samirra-
qimov1982@gmail.com

Çağrı Mərkəzi – 193

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində vətəndaş müraciətlərinin cavablandırılması üzrə məsul şəxslər barədə məlumat

S/N Struktur bölməsinin adı Vəzifənin adı Soyadı, adı, atasının adı Poçt ünvanı İş nömrəsi Mobil telefon nömrəsi

1 Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Şöbə müdiri İsayeva Əminə Ədalət qızı office@emdk.gov.az 012 490 24 08     daxili 105 050-800-50-65

2 Bakı ərazi şöbəsi Şöbə müdirinin müavini Eminov Elbrus Cüleyxan oğlu emdk.baki@emdk.gov.az 012-567-22-56 050-335-49-47

3 Sumqayıt ərazi şöbəsi Şöbə müdiri Paşayev Ramin Zakir oğlu emdk.sumqayit@emdk.gov.az 01865-4-47-97 050-277-78-99

4 Abşeron ərazi şöbəsi Şöbə müdiri Məmmədov İldırım Çingiz oğlu emdk.absheron@emdk.gov.az 012-349-38-78 050-235-44-27

5 Gəncə ərazi şöbəsi Şöbə müdiri Qasımov Mətləb Məmmədqulu oğlu emdk.gence@emdk.gov.az 02225-6-11-70 070-744-40-30

6 Şirvan ərazi şöbəsi Şöbə müdiri Səfərov Nazim İnşallah oğlu emdk.shirvan@emdk.gov.az 02121-5-27-98 050-395-79-46

7 Mingəçevir ərazi şöbəsi Şöbə müdiri Abbasov Nicat Rəhman oğlu emdk.mingecevir@emdk.gov.az 02427-4-45-00 050-210-20-62

8 Lənkəran ərazi şöbəsi Şöbə müdiri Ələkbərov Pərviz Arif oğlu emdk.lenkeran@emdk.gov.az 02525-5-15-13 070-255-55-54

9 Ucar ərazi şöbəsi Şöbə müdiri Qasımov Nizami Qasım oğlu emdk.ucar@emdk.gov.az 02021-3-01-13 050-336-76-56

10 Bərdə ərazi şöbəsi Şöbə müdiri İlyasov İqbal Azad oğlu emdk.berde@emdk.gov.az 02020-5-27-77 055-695-20-60

11 Qazax ərazi şöbəsi Şöbə müdiri Cəfərov Telman Abdulkərim oğlu emdk.qazax@emdk.gov.az 02229-5-17-96 050-331-42-00

12 Xaçmaz ərazi şöbəsi Şöbə müdiri Cəfərov Aydın Ömər oğlu emdk.xachmaz@emdk.gov.az 02332-5-39-72 050-221-32-55

13 Beyləqan ərazi şöbəsi Şöbə müdiri Qanbayev Məhəmməd Barat oğlu emdk.beyleqan@emdk.gov.az 02122-5-16-24 050-393-15-15

14 Cəlilabad ərazi şöbəsi Şöbə müdiri Xurşudzadə Mircəlal Sərraf oğlu emdk.celilabad@emdk.gov.az 02524-5-50-03 070-646-75-76

15 Şamaxı ərazi şöbəsi Şöbə müdiri Binnətov Rauf Qasım oğlu emdk.shamaxi@emdk.gov.az 02026-5-10-76 050-319-93-45

16 Şəki ərazi şöbəsi Şöbə müdiri Paşayev Mübariz Bəşarət oğlu emdk.sheki@emdk.gov.az 02424-4-26-10 050-265-82-15

17 Qəbələ ərazi şöbəsi Şöbə müdiri Məsimov Baği Əsabəli oğlu emdk.qebele@emdk.gov.az 02420-5-45-56 055-719-11-13

18 Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti Şöbə müdiri Məmmədov Elçin Əli oğlu dedrx@emdk.gov.az 012 510 93 33 050-538-43-08

19 1 saylı Bakı Ərazi İdarəsi Əmlak Xidmətləri Məkanının direktoru Əbləsonov Rəşad Rafiq oğlu dedrx.baki@emdk.gov.az (012) 404 07 21

20 2 saylı Sumqayıt Ərazi İdarəsi Mütəxəssis Həsənov Qərib Məmmədsaat oğlu dedrx.2sayli@emdk.gov.az 018 652 01 71

21 3 saylı Gəncə Ərazi İdarəsi Mütəxəssis Həsənov Ümüd Məmmədağa oğlu dedrx.3sayli@emdk.gov.az 02226 – 5 08 71

22 4 saylı Abşeron Ərazi İdarəsi Mütəxəssis Mehdiyev İsmayıl İsgəndər oğlu dedrx.4sayli@emdk.gov.az 012 342 16 56

23 5 saylı Xaçmaz Ərazi İdarəsi Mütəxəssis Tağıyev Toğrul Tahir oğlu dedrx.5sayli@emdk.gov.az 02332 5 00 18

24 6 saylı Beyləqan Ərazi İdarəsi Mütəxəssis Əbilov Zaur Teymur oğlu dedrx.6sayli@emdk.gov.az 02122 5 33 67

25 7 saylı Bərdə Ərazi İdarəsi Mütəxəssis Hüseynov Ələkbər Məmməd oğlu dedrx.7sayli@emdk.gov.az 012 585 02 24

26 8 saylı Cəlilabad Ərazi İdarəsi Mütəxəssis Əmirov Elçin Akif oğlu dedrx.8sayli@emdk.gov.az 044 214 04 80

27 9 saylı Qəbələ Ərazi İdarəsi Mütəxəssis Ağaquluyev Oktay Ağabala oğlu dedrx.9sayli@emdk.gov.az 02420 6 20 55

28 10 saylı Lənkəran Ərazi İdarəsi Mütəxəssis Şirinov İsmayıl Fazil oğlu dedrx.10sayli@emdk.gov.az 02525 4 09 34

29 11 saylı Şəmkir Ərazi İdarəsi Mütəxəssis İsmayılov İlham Dilqəm oğlu dedrx.11sayli@emdk.gov.az 012 585 24 12

30 12 saylı Şəki Ərazi İdarəsi Mütəxəssis Abdullayev Ceyhun Tehran oğlu dedrx.12sayli@emdk.gov.az 012 585 35 21

31 13 saylı Şirvan Ərazi İdarəs Mütəxəssis Nəsirov Amil Ağaəli oğlu dedrx.13sayli@emdk.gov.az 012 585 45 03

32 14 saylı Şamaxı Ərazi İdarəsi Mütəxəssis Rüstəmov Vüqar Balasuvar oğlu dedrx.14sayli@emdk.gov.az 02026 5 01 07

33 15 saylı Tovuz Ərazi İdarəsi Mütəxəssis Həsənov Ruslan Vaqif oğlu dedrx.15sayli@emdk.gov.az 02231 5 34 47

34 16 saylı Ucar Ərazi İdarəsi Mütəxəssis Vəliyev Məhəmmədiyyə Vəli oğlu dedrx.16sayli@emdk.gov.az 02021 3 02 74

35 17 saylı Yevlax Ərazi İdarəsi Mütəxəssis Əliyev Vüqar Valeh oğlu dedrx.17sayli@emdk.gov.az 012 585 04 09

36 18 saylı Zaqatala Ərazi İdarəsi Mütəxəssis Şabanov Elmir Süleyman oğlu dedrx.18sayli@emdk.gov.az 02422 4 00 63

37 Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi Bələdiyyə torpaqlarının hərraclarının təşkili şöbəsinin müdiri Sadıxov Azər Əhliman oğlu azersadixov@mail.ru 012 566 04 13 050-212-67-61

38 Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi Dövlət əmlakının satışı üzrə hərracların təşkili şöbəsinin müdiri Rəhimov Samir Koroğlu oğlu samirraqimov1982@gmail.com 012 566 04 13 050-235-30-97

39 Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti Yerquruluşu, torpaq kadastrı və torpaq monitorinqi şöbəsinin müdiri Cabbarov Əliqulu Əmirəslan oğlu eliqulucabbarov@emdk.gov.az (012) 533 19 56 050-318-88-47

40 "Kadastr və Yerquruluşu Layihə- Tədqiqat Mərkəzi" MMC Baş mühəndisin müavini Səlimov Fədayi Əliabbas oğlu fedayilselimov@mail.ru 050-220-24-90

41 Bakı Layihə-Tədqiqat İdarəsi Sahə rəisi Aslanov Əfqan Kamal oğlu efqan.aslanov@mail.ru 050-443-73-89

42 Gəncə Layihə-Tədqiqat İdarəsi Sahə rəisi Həsənov Sevindik Dəmir oğlu elektron poçt yoxdur 050-761-52-84

43 Xaçmaz Layihə-Tədqiqat İdarəsi Rəis İbadov Aydın Ramiz oğlu raydin  i@mail.ru 050-611-69-55

44 Beyləqan Layihə-Tədqiqat İdarəsi Sahə rəisi İsmayılov Mircəfər Əjdər oğlu mircəfər.İsmayılov@gmail.com 050-897-89-89

45 Cəlilabad LTI Rəis Abdullayev Əfsər Muradxan oğlu 8sayli.celilabad lti@mail.ru 050-632-23-91  055-232-23-91

46 Cəlilabad LTI Sahə rəisi Həbiyev Adil İgid oğlu adilhebiyev@gmail.ru 050-344-25-07

47 Şirvan Layihə-Tədqiqat İdarəsi Sahə rəisi Əhmədov Şamxal Hikmət oğlu shamxal.ehmedov@mail.ru 051-936-46-99 055-675-86-18

48 Şəki Layihə-Tədqiqat İdarəsi Rəis Süleymanov İlkin Aydın oğlu elektron poçt yoxdur 055-736-81-81

49 Şəki Layihə-Tədqiqat İdarəsi Sahə rəisi Kərimov Müşviq Nəzir oğlu elektron poçt yoxdur 050-346-55-53

50 Şəki Layihə-Tədqiqat İdarəsi Sahə rəisi Əhmədov Fərid Əsildar oğlu elektron poçt yoxdur 050-322-97-32

51 Şəki Layihə-Tədqiqat İdarəsi Sahə rəisi Rəsulov Arif Lətif oğlu elektron poçt yoxdur 055-212-40-14

52 Ağsu Layihə-Tədqiqat İdarəsi Sahə rəisi İsgəndərov Yaqub Əlhadi oğlu yaqub015@gmail.com 051-417-26-26

53 Ağsu Layihə-Tədqiqat İdarəsi mühəndis Dursunəliyev Fariz Azad oğlu dursuneliyev@mail.ru 055-760-33-32

54 Tovuz Layihə-Tədqiqat İdarəsi Sahə rəisi İbrahimli Adil Xəqani oğlu elektron poçt yoxdur 077-307-84-86

55 Tovuz Layihə-Tədqiqat İdarəsi mühəndis Musayev Vüqar Tapdıq oğlu musayevvuqar93@gmail.ru 055-546-64-56

56 Tovuz Layihə-Tədqiqat İdarəsi mühəndis Tağıyev Saləddin Murad oğlu taqiyev-1961@mail.ru 050-673-96-89

57 Mingəçevir Layihə-Tədqiqat İdarəsi Sahə rəisi Qocamanov Yavər Qocaman oğlu elektron poçt yoxdur 050-354-26-29

58 Mingəçevir Layihə-Tədqiqat İdarəsi mühəndis İbrahimov Nazim Veyis oğlu elektron poçt yoxdur 055-212-50-23

59 İnformasiya Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzi Aparıcı mühəndis- proqramlaşdırıcı İlkin Bəhmənov ibahmanov@emdk.gov.az 012 565 41 89 050-295-49-24

60 İnformasiya Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzi Mühəndis-proqramlaşdırıcı Elxan Babayev elxanbabayev@emdk.gov.az 012 565 41 89 050-295-49-24

61 Çağrı mərkəzi sektoru Sektor müdiri Zərxanım Kazımova zkazimova@emdk.gov.az 193

62 Çağrı mərkəzi sektoru Operator Gülnarə Hüseynli ghuseynli@emdk.gov.az 193

63 Çağrı mərkəzi sektoru Operator Ülkər Həsənli uhesenli@emdk.gov.az 193

64 Çağrı mərkəzi sektoru Operator İlahə Ələkbərli ielekberli@emdk.gov.az 193

65 Çağrı mərkəzi sektoru Operator Mina Rzazadə mrzazade@emdk.gov.az 193
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları aprel ayının 23-də saat 15:00-da keçiriləcəkdir. 

(Ərizələr 29 mart 2020-ci il - 22 aprel 2020-ci il tarixlərində qəbul edilir)

Sıra
№
si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra hakimiyyəti,
bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya
hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu

Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan
torpaq sahəsi və satıcı ilə

bağlanacaq müqavilənin layihəsi
ilə tanış olma tarixi, vaxtı və

ünvanı

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

verilir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə

icarə haqqının aşağı
həddi (manatla)

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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün satılır və
ya icarəyə verilir

Uqodiya (təsərrüfat yeri)
növü, keyfiyyət qrupu,

şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində hüququ
təsdiq edən sənədin nömrəsi,

çıxarışın nömrəsi və tarixi

9 Bərdə rayonu Uğurbəyli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 1,05 ha İcarə 10.08 107.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 610012001663 

10 Bərdə rayonu Uğurbəyli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 7400 kv.m İcarə 1.12 74.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) III qrup örüş 610012001689 

11 Bərdə rayonu Uğurbəyli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 7700 kv.m İcarə 1.17 77.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) III qrup örüş 610012001690 

12 Bərdə rayonu Hacıbəyli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 2,4 ha İcarə 3.66 240.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) III qrup örüş 610012001521 

13 Bərdə rayonu Bəcirəvan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 300 kv.m İcarə 0.05 30.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) III qrup örüş 610012001473 

14 Bərdə rayonu Mirzəcəfərli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 3,5 ha İcarə 5.33 350.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) IV qrup örüş 610012001687 

15 Bərdə rayonu Mirzəcəfərli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 4 ha İcarə 6.09 400.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) III qrup örüş 610012001688 

16 Bərdə rayonu İkinci Nazırlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 9700 kv.m İcarə 11.83 97.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 610012001707 

17 Bərdə rayonu İkinci Nazırlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 1,03 ha İcarə 12.56 103.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 610012001708 

18 Bərdə rayonu Mustafaağalı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 11,30 ha İcarə 17.21 1130.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) IV qrup örüş 610012001711 

19 Bərdə rayonu Mustafaağalı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 2,5 ha İcarə 3.81 250.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) IV qrup örüş 610012001703 

20 Bərdə rayonu Mustafaağalı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 2,63 ha İcarə 32.19 263.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 610012001697 

21 Bərdə rayonu Mustafaağalı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 3,58 ha İcarə 4.81 358.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 610012001696 

22 Bərdə rayonu Otuzikilər
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 1 ha İcarə 1.52 100.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) III qrup örüş 610012001427 

23 Tərtər rayonu Bəyimsərov
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 240.20 1275.00 Həyətyanı I qrup əkin 611012000367 

24 Goranboy rayonu Səfikürd
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 1,35 ha İcarə 7.29 41.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 509012001481 

25 Goranboy rayonu Səfikürd
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr, 357 Tel:

(020) 205 27 77
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi 5000 kv.m İcarə 2.70 15.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 509012000505 

26 Ağstafa rayonu Köçvəlli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75

Tel:(022) 295 17 96
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 1,16 ha İcarə 0.84 60.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) Örüş 502012000958 

27 Şəmkir rayonu Yeni Həyat
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75

Tel:(022) 295 17 96
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 4991 kv.m İcarə 0.36 80.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) Örüş 504012004529 

28 Şəmkir rayonu Yeni Həyat
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi 75

Tel:(022) 295 17 96
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 7100 kv.m İcarə 0.51 90.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) Örüş 504012004476 

29 Xaçmaz rayonu Nabran
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov

küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 110.98 1125,00 113,00 Həyətyanı I qrup əkin 302012003822 

30 Xaçmaz rayonu Nabran
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov

küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 512 kv.m Satılır 113.64 1152,00 116,00 Həyətyanı I qrup əkin 302012003839 

31 Xaçmaz rayonu Nabran
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov

küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 221.98 2250,00 225,00 Həyətyanı I qrup əkin 302012003830 

32 Xaçmaz rayonu Nabran
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov

küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 221.98 2250,00 225,00 Həyətyanı I qrup əkin 302012003821 

33 Qusar rayonu Qusar
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov

küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 260 kv.m Satılır 78.00 1300,00 130,00 Sahibkarlıq II zona 301012077716 

34 Qusar rayonu Qusar
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov

küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 245 kv.m Satılır 73.50 1225,00 123,00 Sahibkarlıq II zona 301012077680 

35 Qusar rayonu Xuray
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov

küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 126.65 1200,00 120,00 Həyətyanı I qrup əkin 301012001505 

36 Qusar rayonu Xuray
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu, N.Nərimanov

küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 126.65 1200,00 120,00 Həyətyanı I qrup əkin 301012001503 

37 İmişli rayonu Əliqulular
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu S.İmrəliyev

küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 10 ha İcarə 122.40 1000.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 907012000549 

38 İmişli rayonu Əliqulular
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu S.İmrəliyev

küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 5,12 ha İcarə 62.66 512.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 907012000550 

39 İmişli rayonu Yuxarı Qaralar
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu S.İmrəliyev

küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 20 ha İcarə 23.40 1240.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) IV qrup örüş 907012000554 

40 Beyləqan rayonu Beyləqan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu S.İmrəliyev

küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 15,26 ha İcarə 34.79 1526.00 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) IV qrup örüş 607012001114 

41 Şəki rayonu Şəki Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti 9A
Tel: (024) 244 26 10

23 aprel 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 300.00 1320.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004956 

42 Şəki rayonu Şəki Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti 9A
Tel: (024) 244 26 10

23 aprel 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi 6 kv.m Satılır 8.70 87.72 Sahibkarlıq I zona 404012005391 

43 Şəki rayonu Şəki Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti 9A
Tel: (024) 244 26 10

23 aprel 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi 9 kv.m Satılır 13.05 131.58 Sahibkarlıq I zona 404012005393 

44 Şəki rayonu Şəki Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti 9A
Tel: (024) 244 26 10

23 aprel 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 300.00 1332.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012005410 

45 Şəki rayonu Şəki Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti 9A
Tel: (024) 244 26 10

23 aprel 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 300.00 2490.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012005429 

46 Şəki rayonu Şəki Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti 9A
Tel: (024) 244 26 10

23 aprel 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 300.00 1320.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004957 

47 Şəki rayonu Daşüz
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti 9A

Tel: (024) 244 26 10
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 4,62 ha İcarə 11.09 92.40 Kənd təsərrüfatı (heyvandar-
lıq) Örüş 404012005435 

48 Şəki rayonu Aydınbulaq
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti 9A

Tel: (024) 244 26 10
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 378.60 960.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 404012005141 

49 Balakən rayonu Balakən
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti 9A

Tel: (024) 244 26 10
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 36 kv.m Satılır 10.80 1872.00 Sahibkarlıq II zona 401012001429 

50 Qəbələ rayonu Qəbələ
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6

Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
3200 kv.m

Satılır 1632.00 32384.00 Sahibkarlıq I zona 406012001263 

51 İsmayıllı rayonu Cülyan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6

Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 570 kv.m Satılır 57.80 1243.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 407012001604 

52 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6

Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

53 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6

Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

54 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6

Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

55 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6

Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

56 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6

Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

57 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6

Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

58 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6

Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

59 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6

Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

60 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6

Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

61 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6

Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

62 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6

Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

63 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6

Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

64 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6

Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

65 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva küç 6

Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 
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Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

ELAN
Koronavirus infeksiyasının (COVİD-19) yayılmasının qarşısının

alınması ilə əlaqədar görülən tədbirlər barədə Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargah tərəfindən ölkəmizdə xüsu-

si karantin rejiminin elan olunması, həmçinin Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatının insanların sıx toplaşdıqları yerlərin qapadılmasına dair

tövsiyəsi əsasında, 31 mart 2020-ci il və 14 aprel 2020-ci il tarixlərinə
təyin olunmuş nəqliyyat vasitələrinin hərraca çıxarılması barədə elan

qeyri-müəyyən vaxtadək təxirə salınıır.
Hərracların keçirilməsi barədə əlavə məlumat veriləcəkdir.

ELAN
Koronavirus infeksiyasının (COVİD-19) yayılmasının qarşısının alınması ilə
əlaqədar görülən tədbirlər barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
yanında Operativ Qərargah tərəfindən ölkəmizdə xüsusi karantin rejiminin
elan olunması, həmçinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının insanların sıx

toplaşdıqları yerlərin qapadılmasına dair tövsiyəsi əsasında 29 mart 2020-ci
il və 02 aprel 2020-ci il tarixlərinə təyin olunmuş Torpaq müsabiqələrinin və
hərraclarının keçirilməsi  barədə elan qeyri-müəyyən vaxtadək təxirə salınıır.
Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi  barədə əlavə məlumat

veriləcəkdir.

“Tibb texnikasının təmiri zavodu” 
ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə

04 may 2020-ci il, saat 11:00-da, “Tibb texnikasının
təmiri zavodu” ASC-nin səhmdarlarının növbəti ümumi
yığıncağı keçiriləcək.

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1. 2019-cu il maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin

nəticələrinə dair İcra orqanının hesabatı;
2. Ümumi yığıncaq, İcra orqanı və Təftiş komissiyası

haqqında Əsasnamənin təsdiqi;
3.  İcra orqanı və təftiş komissiyasının

formalaşdırılması;
4. Digər məsələlər.

Ünvan: Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, B.Bünyadov küçəsi
14. ASC-nin inzibati binası

Əlaqə telefonu: 055 210-65-20

Müdiriyyət

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları aprel ayının 23-də saat 15:00-da keçiriləcəkdir. 

(Ərizələr 29 mart 2020-ci il - 22 aprel 2020-ci il tarixlərində qəbul edilir)

Mənfəət və zərər və digər rəsmi gəlir haqqında 
hesabat 31.12.2019 - cu il tarixlə

MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT

Bakı şəhəri  üzrə 17 mart 2020-ci  il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında
əməliyyat xərcləri haqqında məlumat

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,

çıxarışın nömrəsi və tarixi

66 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək Qəbələ

ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

67 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək Qəbələ

ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

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

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək Qəbələ

ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

69 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək Qəbələ

ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

70 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək Qəbələ

ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

71 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək Qəbələ

ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

72 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək Qəbələ

ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

73 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək Qəbələ

ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

74 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək Qəbələ

ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

75 İsmayıllı rayonu Qubaxəlilli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
23 aprel 2020-ci il tarixinədək Qəbələ

ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 11.88 450.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 407012001521 

Bölmə/M
addə №-

si
Göstəricilərin adı

Uçot siyasəti və
izahlı qeydlərin

№-si

Hesabat
dövrü ilə

1 2 3 4
60 Əsas əməliyyat gəlirləri 263365
70 Satışın maya dəyəri üzrə xərclər 252292

Ümumi mənfəət (zərər) 11073

Bölmə/
Maddə
№-si

Göstəricilərin adı
Uçot siyasəti və
izah lı qeydlərin

№-si

Hesabat
dövrü ilə

İstifadə edilmiş material ehtiyatları 6551
İşçi heyəti üzrə xərclər 94485
Amortizasiya xərcləri 41390

Digər əməliyyat xərcləri 109866
Cəmi əməliyyat xərcləri 252292

"Savalan "ASC-nin 01.01.2019-cu il tarixdən 01.01.2020-ci il tarixədək
olan maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətın audit yoxlaması  Azərbaycan Respublikası
Auditor Palatasının 28.12.2016-ci il tarixli 074 saylı icazəyə əsasında fəaliyyət
göstərən sərbəst auditor Şərif Miri oğlu Bəşirov tərəfindən 09 yanvar 2020-ci il
tarixli 074-02 № li müqavilə əsasında aparılmışdır.

AUDİTOR RƏYİ
Təqdim edilən maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından

Cəmiyyətin 31 dekabr 2019-cu il tarixinə cəmiyyətin maliyyə vəziyyətini və
həmin tarixdə tamamlanan il üzrə maliyyə nəticələri və pul vəsaitlərinin
hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq
bütün əhəmiyyərli aspektlərdə düzgün əks etdirir. 

Rəhbər: Babanlı F.F.
Mühasib: Gülməmmədova L.K.

31 dekabr 2019-cu il tarixə
VÖEN: 1600100141
"Savalan" ASC
Sahə (fəaliyyət növü) Əmlakin icarəsi
Ünvan: Baki şəh., Keşlə qəs., 1-ci Önünə küç. 19
Elektron poçt ünvanı: savalan_asc@inbox.az

Bölmə/Mad
də №-si

Bölmə/Maddələrin adı

Uçot
siyasəti və

izahlı
qeydlərin

№-si

Hesabat dövrü ilə Əvvəlki dövr üzrə

AKTİVLƏR

1 Uzunmüddətli aktivlər

11 Torpaq, tikili və avadanlıqlar 543203 584592

19 Sair uzunmüddətli aktivlər 453864 453864

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 997067 1038456

2 Qısamüddətli aktivlər

20 Ehtiyatlar 113038 111711

21 Qısamüddətli debitor borcları 398325 397573

22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 25507 775

24 Sair qısamüddətli aktivlər 904295 894192

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR 1441165 1404251

CƏMİ AKTİVLƏR 2438232 2442707

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

3 Kapital 2416824 2416824

CƏMİ KAPİTAL 2416824 2416824

4 Uzunmüddətli öhdəliklər

43 Uzunmüddətli kreditor borcları 3248

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

53 Qısamüddətli kreditor borcları 21408 22635

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 21408 25883

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 2438232 2442707

№ 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 Səhiyyə Nazirliyinin “Azərtibbtəchizat” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti VAZ-21043 2005 3500 5200 04/20     13.02.2020
2 “Zabrat Maşınqayırma Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Daewoo Espero 1996 1350 1350 04/20     13.02.2020
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