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Regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrasının
yekunlarına həsr olunan konfrans keçirilib. Prezident İlham Əliyev konfransda iştirak edib
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Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsində 2018-ci ilin yekunlarına
həsr edilmiş müşavirə keçirildi: 
yeni hədəflər açıqlandı

2019-cu il mart ayının 5-də
keçiriləcək pul hərracında 
səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar
cəmiyyətləri haqqında məlumat

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları mart
ayının 7-də  keçiriləcəkdir.

Yanvarın 29-da “Azərbaycan Respublikası regi -
on larının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı
Döv lət Proqramı”nın icrasının yekunlarına həsr olu -
nan konfrans keçirilib.Azərbaycan Respublikasının
Pre zidenti İlham Əliyev konfransda iştirak edib. Döv -
lə ti mizin başçısı konfransda giriş nitqi söylədi.

Prezident İlham Əliyevin
giriş nitqi
- Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair üçün -

cü Dövlət Proqramının icrası təmin edildi. Beş il bun -
dan əvvəl qəbul edilmiş proqram artıqlaması ilə ye ri -
nə yetirildi. Son beş il ərzində qarşımıza qoyduğumuz
bü tün vəzifələr icra olundu. Üçüncü proqramın çox
bö yük əhəmiyyəti var. Bu proqram bizə imkan ya rat -
dı ki, regionlarda əvvəlki illərdə aparılan islahatlara,
gö rülən işlərə yeni təkan verək

Bildiyiniz kimi, Azərbaycan regionlarının sosial-
iq tisadi inkişafı proqramlarının qəbul edilməsi mə -
nim 2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində ver di -
yim vədlərimdən biri idi. O vaxt demişdim ki, əgər
Azər baycan xalqı mənə etimad göstərərsə, ilk növ -
bədə, regionların inkişafı ilə məşğul olacağam, böl gə -
lər də olan problemlərin həlli işində öz səylərimi əsir -
gə mə yəcəyəm. 2004-cü ilin fevral ayında birinci
proq ram qəbul olundu və bu gün müzakirə etdiyimiz
proq ram sayca üçüncüdür.

Beləliklə, görülmüş işlər haqqında danışanda əl -
bət tə ki, biz son 15 il ərzində yerinə yetirilmiş işlərə
nə zər salmalıyıq. Bu işlər həm real həyatda, həm rə -
qəm lərdə, həm də dəyişən, abadlaşan şəhərlərdə özü -
nü göstərir. Son 15 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyya-
tı dünya miqyasında rekord templərlə inkişaf etmiş,
ümu mi daxili məhsul 3,3 dəfə artmışdır. Bir daha de -
mək istəyirəm, bu, dünya miqyasında rekord gös tə ri -
ci dir. Sənaye istehsalı 2,6 dəfə artmışdır. İxracımız
4,7 dəfə, valyuta ehtiyatlarımız 24 dəfə artıb və bu
gün 45 milyard dollar təşkil edir. Yəni, bu, onu gös tə -
rir ki, Azərbaycan regionlarına və eyni zamanda, neft-
qaz sektoruna, Bakı şəhərinin inkişafına böyük vəsait
qo yul masına baxmayaraq, biz öz valyuta ehti yat la rı -
mı zı 24 dəfə artıra bilmişik.Bu, bizə imkan verir ki,
gə ləcəyə çox böyük ümidlərlə baxaq.Azərbaycan
iqtisadiyyatı bu gün dayanıqlı iqtisadiyyatdır.

Aparılan uğurlu siyasət ölkəmizə böyük həcmdə
vəsaitin, sərmayənin yatırılmasına gətirib çıxardı. 15
il ərzində Azərbaycana təxminən 250 milyard dollar
sərmayə qoyuldu və bu sərmayənin yarısı xarici in -
ves ti siyadır. Yəni, xarici investorlar üçün Azərbaycan
çox cəlbedici ölkədir.Azərbaycanda mövcud olan sər -
ma yə iqlimi xarici investorları həvəsləndirir.

Bir faktı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm.İlk
dəfə Azərbaycan Dünya Bankının “Doing Business”
hesabatında 2006-cı ildə qeyd olundu və o vaxt Azər -
baycan 98-ci yerdə qərarlaşdı.Aparılan köklü islahat-
lar, investisiya iqliminin yaxşılaşdırılması nəticəsində
son hesabatda Azərbaycan dünya miqyasında 25-ci
yerdədir.Yəni, bu, deməyə əsas verir ki, bundan sonra
da həm daxili, həm xarici investorlar Azərbaycana
böyük həcmdə sərmayə qoyacaqlar. Beləliklə, bu
sərmayə imkan verəcək ki, bundan sonra da iş yerləri,
yeni müəssisələr yaradılsın və ölkəmiz inamla inkişaf
etsin.

Son 15 il ərzində 2 milyon yeni iş yeri yara dıl mış -
dır. Əhalinin sayı isə 1,6 milyon artmışdır. Bu da çox
gözəl göstəricidir.Əhali nə qədər çox olarsa, ölkəmiz
də o qədər sürətlə inkişaf edər. Ancaq, əlbəttə, biz
bundan sonra da işimizi elə görməliyik ki, iqtisadi
inkişaf, iş yerlərinin yaradılması əhalinin artımından
daha da sürətlə getsin, artan əhali işlə təmin olunsun.
Yeni iş yerlərinin yaradılması regionların sosial-
iqtisadi inkişafı proqramlarının tərkib hissəsi idi və
qeyd etdiyim kimi, 2 milyon iş yeri yaradılıb. Bu iş
yerlərinin böyük hissəsi bölgələrin payına düşür.
Kənd təsərrüfatı 1,7 dəfə artıb və əminəm ki, bundan
sonra artım daha sürətli olacaq.

Bir sözlə, bizim bütün iqtisadi göstəricilərimiz de -
mə yə əsas verir ki, Azərbaycan son 15 il ərzində çox
uğurla, inamla inkişaf edib. Artan iqtisadi im kan la rı -
mız bizə şərait yaratdı ki, sosial məsələlərə də çox bö -
yük diqqət yetirək.Bir neçə rəqəmi səsləndirmək is -
tərdim. Son 15 il ərzində maaşlar 7, pensiyalar 9 dəfə
artıb. Son 15 ildə 3 min 200-dən çox məktəb əsaslı
təmir edilib və ya yenidən tikilib, 640 tibb müəssisəsi
tikilib və yenidən qurulub, bölgələrdə 44 olimpiya
mərkəzi yaradılmışdır.Bu, bir daha onu göstərir ki,
bizim siyasətimiz sosialyönümlüdür və əldə edilmiş
gəlirləri biz, ilk növbədə, sosial sahələrə yönəldirik.

Məcburi köçkünlərin problemləri həmişə diqqət
mərkəzində olmuşdur, bu gün də belədir.Son illər
ərzində yüzdən çox köçkün şəhərciyi tikilib, köç kün -
lə rə təqdim edilib.Şəhid ailələri, müharibə ve te ran la -
rı, müharibə əlilləri üçün 6650 mənzil təqdim edil -
miş dir və bu proses davam etdirilir.Bu kateqoriyadan
olan vətəndaşlar evlərlə təmin olunacaqlar.Yəni,
Azər baycan sosial sahəyə çox böyük diqqət göstərən
ölkə dir.Biz ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatı prin sip lə ri -
ni sosial ədalət prinsipləri ilə birləşdirə bildik və he -
sab edirəm ki, Azərbaycanın uğurlu inkişafı məhz bu -
na söykənir.

Son 15 il ərzində dünyada müxtəlif proseslər ge -

dib, dünya çox dəyişib. On beş il əvvəl vəziyyət tam
fərqli idi, bu gün isə risklər, təhdidlər, münaqişə, mü -
ha ribə ocaqları artır və bu meyil əfsuslar olsun ki,
güc lənir. Bizim bölgəmizdə, Yaxın Şərqdə, MDB mə -
kanında, yaşadığımız regionda çox təhlükəli proseslər
ge dirdi və bu gün də gedir.Bu proseslər böyük fəla -
kətlərə gətirib çıxarıb.Milyonlarla insan mü ha ri bə lər -
dən əziyyət çəkir.Milyonlarla insan həlak olub,
yarala nıb, itkin düşüb, qaçqın-köçkün vəziyyətinə
dü şüb.Bəzi ölkələrin əksər hissələri tamamilə da ğı dı -
lıb.Bu, böyük humanitar fəlakətdir.Biz demək olar ki,
hər gün kütləvi informasiya vasitələrində bunu iz lə yi -
rik və bu meyil əfsuslar olsun ki, davam edir.Bütün
bu mənfi mənzərə fonunda bizim hökumət öz inamlı
di namik inkişaf strategiyasını icra edərək ölkəmizi
irəliyə aparır.

Azərbaycan sabitlik, təhlükəsizlik məka nı dır.
Yaxın tarix əyani şəkildə göstərdi ki, sabitlik pozu lan -
da ölkələr çox pis vəziyyətə, idarəolunmaz vəziyyətə
düşür, iqtisadiyyat çökür, sənaye iflic olur, insanlar
əziyyət çəkir və sonra bu vəziyyətdən çıxmaq üçün
onilliklər lazım olur.Azərbaycanın uğurlu inkişaf
modelinin əsas qayəsi ondadır ki, ölkəmizdə aparılan
siyasət xalq tərəfindən dəstəklənir.Çünki bu siyasət
xalqımızın rifah halının yaxşılaşmasına hesablanıb.
Bu siyasət ölkəmizin güclü dövlətə çevrilməsinə
hesab lanıb.Məhz bu siyasət nəticəsində bu gün
Azərbaycan dünyanın müxtəlif kürsülərindən öz
sözünü açıq deyir, öz müstəqil siyasətini aparır, öz
maraqlarını tam şəkildə qoruyur.

Azərbaycanda aparılan iqtisadi, siyasi islahatlar,
ölkəmizin güclənməsi bizə dünyada gedən riskli
proseslərdən özümüzü qorumağa imkan yaratdı. Bir
daha demək istəyirəm, bizim xarici siyasətimizin əsas
məqsədi ondan ibarətdir ki, xaricdən gələn mümkün
risklərin idarə olunmasına, azaldılmasına, aradan qal-
dırılmasına imkan versin. Biz buna nail oluruq. Son
15 il ərzində Azərbaycan xalqı əmin-amanlıq
şəraitində yaşayır. Azərbaycan xalqı rahat yaşayır,
qurur, yaradır.Hesab edirəm ki, hər bir vətənpərvər
insan öz ölkəsi ilə, bugünkü Azərbaycan ilə haqlı
olaraq fəxr edə bilər.

Qeyd etdiyim kimi, biz 15 il ərzində biznes mü hi -
tinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı böyük addımlar atdıq.
Sahibkarlığın inkişafına böyük dəstək verdik.Təkcə
güzəştli şərtlərlə sahibkarlara verilən kreditlərin
məbləği 2 milyard manatı ötüb.Sevindirici hal ondan
ibarətdir ki, dövlət büdcəsindən bu məbləğin cəmi bir
milyard manatı ayrılmışdır.Qalan bir milyard manat -
dan çox vəsait verilmiş və qaytarılmış kreditlər he sa -
bı na yenidən kredit şəklində verilib.Beləliklə, biz ki -
fa yət qədər böyük maliyyə resursu yaratmışıq.Bu, bi -

zə imkan verir ki, dövlət büdcəsinin yükünü azaldaq
və gələcəkdə güzəştli şərtlərlə sahibkarlara maliyyə
dəstəyi göstərək.

Sənayeləşmə prosesi uğurla gedir. Son vaxtlar sə -
na ye parklarının fəaliyyətə başlaması geniş vüsət al -
mış dır. İndi bu proses bir neçə şəhərdə gedir və sə na -
ye parklarında bizim 67 rezidentimiz var. Onlardan
40-ı artıq fəaliyyətdədir.

Aqroparkların yaradılması çox müsbət hal kimi
qiy mətləndirilə bilər.Proqramda 51 aqroparkın yara -
dıl ma sı nəzərdə tutulub.Onlardan 17-si fəaliy yət də -
dir. Qalan aqroparkların işə düşməsi nəticəsində həm
bölgələrdə yeni iş yerləri yaradılacaq, həm də kənd
təsərrüfatı məhsullarımızın istehsalı və ixracı daha da
artacaq.

Biz bu illər ərzində kosmik dövlətə çevrildik.Bu
da bizim qürur mənbəyimizdir.Artıq üç peykimiz var.
Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, kosmik kluba
daxil olubdur. Bu, həm innovasiyadır, həm biznesdir,
həm də müasirlikdir. İnnovasiyalara gəldikdə, bu gün
dünyada Azərbaycan məhsulu kimi tanınan “ASAN
xidmət” brendi vardır. Bunu biz yaratmışıq, bizim
daxili intellektual məhsulumuzdur və iradəmizin
ifadəsidir.“ASAN xidmət” bu gün bir neçə ölkədə
fəaliyyət göstərir və bu sistemi tətbiq edən ölkələrin
sayı artmaqdadır. Ölkəmizdə on beş “ASAN xidmət”
mərkəzi yaradılıb. Bu ilin sonuna qədər onların sayı
20-yə çatacaq. Bu mərkəzlərə 26 milyondan çox mü -
ra ciət olunub. Əhali tərəfindən bəyənmə əmsalı təx -
mi nən 100 faizdir. “ASAN xidmət”də iki yüzdən çox
xid mət göstərilir, tam şəffaf və heç bir pozuntusuz.Bu
sa hə, bildiyiniz kimi, həmişə böyük narahatlıq do ğu -
rur du. Vətəndaşlar haqlı olaraq şikayət edirdilər.İndi
isə şikayətlər yoxdur, “ASAN xidmət”in yaradılması
və uğurlu fəaliyyəti bizim siyasətimizi əks et di rir.
Azərbaycanda hər şey şəffaf olmalıdır, hər şey qanun
çərçivəsində olmalıdır. Bu, bir daha onu göstərir ki,
vətən daşlara xidmət bizim siyasətimizin əsas məsə lə -
lə rin dən biridir.

Əlbəttə ki, bizim iqtisadiyyatımızın əsas sahəsi
neft-qaz sektorudur.Bu, bu gün belədir, əvvəl də belə
olub və bundan sonra da belə olacaq.Biz sadəcə ola-
raq, çalışırıq ki, qeyri-neft sektorunu sürətlə inkişaf
etdirək, buna nail oluruq.Ancaq hansı ictimai-siyasi
formasiyada yaşamasına baxmayaraq, Azərbaycanda
ilk neft tapılan dövrdən bu günə qədər bu, əsas
iqtisadi potensial olub.Biz bu təbii resurslardan çox
səmərəli şəkildə istifadə edirik.Bakı-Tbilisi-Ceyhan,
Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərlərinin işə
düşməsi çox böyük tarixi hadisədir.Əgər bu layihələr
icra edilməsə idi, biz bu qədər vəsait əldə edə
bilməzdik.Çünki bizim ixrac imkanlarımız məh dud -

dur, açıq dənizlərə çıxışımız yoxdur və bizə mütləq
neft-qaz kəmərləri lazımdır.Bu kəmərlərin tikintisi
həm maliyyə, həm siyasi, həm beynəlxalq əmək daş -
lıq baxımından çox mürəkkəb və çətin bir layihələr
idi. Biz bunu da bacardıq. Bu gün bu iki kəmər va si -
tə si lə resurslarımız dünya bazarlarına göndərilir. Ha -
zır da Avropada ən böyük infrastruktur layihələrindən
biri olan Cənub Qaz Dəhlizinin tikintisi sürətlə gedir.
Dörd layihədən ibarət olan bu meqalayihə artıq son
mərhələdədir.Dörd layihədən üçü istifadəyə verilib.
Keçən il TANAP və Cənub Qaz Dəhlizinin açılışı
olmuşdur və bunlar tarixi hadisədir.

Biz neftdən, qazdan əldə edilmiş gəlirləri nəq liy -
yat sektoruna yönəltdik ki, Azərbaycan nəinki bu böl -
gə də, Avrasiya məkanında nəqliyyat mərkəzinə çev-
rilsin. Bu gün biz artıq buna nail oluruq. Bakı-Tbilisi-
Qars dəmir yolunun işə düşməsi tarixi layihədir.Bu,
həd dindən artıq vacib layihədir.Çünki bu, artıq bizə
im kan verir ki, Azərbaycan ərazisindən böyük həc m -
də yüklər Şərqdən-Qərbə, Qərbdən-Şərqə gön də ril -
sin. Bunun sayəsində həm bizim geosiyasi əhə miy yə -
ti miz artacaq, həm də biz bundan daim valyuta qa za -
na ca ğıq.Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin yara dıl ma -
sı da böyük önəm daşıyır.Bu istiqamətdə də böyük
işlər görülür.Əlbəttə ki, bu işlərin görülməsi geniş -
miq yaslı beynəlxalq əməkdaşlıq tələb edir. Azər bay -
can bu sahədə də təşəbbüskar kimi öz müsbət rolunu
oy na yıb.Bu gün Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəq liy -
yat dəhlizlərində birləşən ölkələrin sayı 10-dan çox -
dur və onların sayı daha da artacaq.Amma hər iki la -
yi hədə iştirak edən ölkə tək Azərbaycandır.Ona görə
biz Avrasiyada çox strateji nəqliyyat mərkəzinə çev -
ri lirik.Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, Ələt Beynəlxalq
Də niz Ticarət Limanı, bizim yol infrastrukturlarımız,
mü asir və müasirləşən infrastruktur, bütün bunlar son
illər ərzində yaradılıb.Əgər biz infrastruktur layi hə lə -
ri nə diqqət yetirməsəydik, bu gün heç bir inkişafdan
söh bət gedə bilməzdi.

On beş il bundan əvvəl biz özümüzü elektrik
ener jisi ilə təmin edə bilmirdik. Ya xaricdən idxal
edir dik, ya da ki ölkəmizin bəzi yerləri işıqsız qalırdı.
Ötən 15 il ərzində 31 yeni stansiya tikilmişdir, 2500
me qavatlıq yeni güclər yaradılmışdır. Biz indi nəinki
özü müzü təmin edirik, elektrik enerjisini ixrac edirik.
Təbii qaz ilə təminat 15 il bundan əvvəl təxminən 50
faiz səviyyəsində idi, bu gün bu, 95 faizdir. İçməli su
26 faiz təmin edilirdi, bu gün bu, 70 faizdir. On beş il
ərzində 15 min kilometr avtomobil yolu tikilib.

Yəni, görülmüş işlər haqqında danışmaq üçün
saatlarla vaxt lazımdır.Sadəcə olaraq, əsas məqamları
mən sizin diqqətinizə çatdırdım.Əminəm ki, bu gün
çıxışlarda və müzakirələrdə həm görülmüş işlər, həm
də görüləcək işlər haqqında danışacağıq və gələcək
inkişaf planlarımızı təmin edəcəyik.

Dövlətimizin başçısı konfransda 
yekun nitq söylədi.

Prezident İlham Əliyevin yekun 
Nitqi

- Biz bu gün, eyni zamanda, görüləcək işlərlə bağ -
lı fikirlərimizi bildirəcəyik. Proqramların uğurlu ic ra -
sı deməyə əsas verir ki, onların qəbulu tam məntiqə
uy ğundur.Bizim iqtisadi göstəricilərimiz, bölgələrdə
ge dən quruculuq-abadlıq işləri bunun əyani sü bu tu -
dur. Ancaq hələ də həll olunmamış məsələlər var.
Hələ də elə məsələlər var ki, onların həlli üçün im -
kan lar olmayıb, yaxud da onların növbəsi gəl mə yib.
Biz isə görülmüş işlərlə kifayətlənməməliyik, daim
qa bağa baxmalıyıq.Baxmalıyıq ki, harada nə ça tış -
mır, harada hansı məsələ öz həllini tapmalıdır.

Prinsip etibarilə, infrastrukturla bağlı bütün əsas
mə sə lələr öz həllini tapıb. Ancaq bu proses davam
etdi riləcək. Elektrik enerjisi ilə bağlı, qeyd etdiyim
kimi, biz indi özümüzü tam təmin edirik, böyük
həcm də ixrac edirik.Ancaq yeni elektrik stan si ya la rı -
nın tikilməsinə ehtiyac var. Çünki bizim sənaye po -
ten si alımızın, əhalimizin artımı, kənd təsərrüfatının
inkişafı, böyük sənaye klasterlərinin yaradılması tə -
ləb edir ki, elektrik enerjisinin istehsalı artsın. Bu il
biz Bakıda böyük elektrik stansiyasının açılışını plan -
laş dırırıq. 400 meqavat gücündə olan “Şimal 2” stan -
si ya sının açılışı gözlənilir.Eyni zamanda, Bakı şəhə -
rin də yeni, 300, 350, bəlkə də 400 meqavat gücündə
stansiyanın tikintisi ilə bağlı işlər aparılmışdır.İndi
də qiqləşmələr gedir və stansiyanın tikintisi bizim
enerji potensialımızı daha da möh kəm lən di rə cək.
Bununla paralel olaraq, mövcud stansiyalarda bərpa
və təmir işləri aparılaraq onların potensialını böyük
dərəcədə artıra bilərik.İlkin hesablamalar göstərir ki,
biz təqribən 500 meqavat əlavə güc əldə edə bilərik.

Beləliklə, əgər bu üç məsələ öz həllini taparsa, -
mən əminəm ki, bu, belə də olacaq, - biz əlavə 1500
meqavat elektrik enerjisi istehsal edəcəyik və həm
artan daxili tələbatımızı ödəyəcəyik, həm də ki, ixrac
edib ölkəmizə valyuta gətirəcəyik.Bununla paralel
olaraq, bərpaolunan enerji mənbələrinin yaradılması
istiqamətində işlər getməlidir.İlk növbədə, su elektrik
stansiyalarının, günəş və külək stansiyalarının
tikintisi.İndi bu sahəyə xarici investorlardan maraq

var. Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində keçirdiyim
gö rüşlər bir daha onu göstərir ki, böyük şirkətlər bu
sa həyə investisiya qoymağa hazırdırlar, bu barədə dü -
şü nürlər. Hesab edirəm ki, bu, çox müsbət bir hal dır.
Çünki bu gün bu sahədə yeni texnologiyalar yaradılıb
və bu texnologiyalar səmərəliliyi böyük dərəcədə ar -
tırır. Hesab edirəm ki, yerli şirkətlər də bu işlərə müt -
ləq fikir verməlidirlər.

Ölkədə qazlaşdırmanın səviyyəsi 95 faiz dir.
Ancaq, əlbəttə, bu, o demək deyil ki, bu, bizi qane
edir. Elə kəndlər var ki, oraya hələ də qaz çəkilməyib.
Ona görə bu proses davam etdiriləcək. Baxmayaraq
ki, dünya miqyasında bu qədər qazlaşdırma aparan
öl kələr o qədər də çox deyil. Yəni, biz son illər
ərzində qaz laşdırma ilə bağlı əsas problemləri həll
etdik.Əsas mə sələ indi bu prosesi davam etdirmək və
qazın keyfiyyətini artırmaqdır.Bəzi hallarda fasilələr
baş verir, bəzi hallarda qaz lazımi həcmdə gəlmir.Bu
məsələ daim diqqət mərkəzində olmalıdır ki, burada
heç bir çatışmazlıq olmasın.

İçməli su layihələri davam etdirilir.Giriş sözümdə
qeyd etdiyim kimi, təminat 70 faizə çatıb. Hazırda 38
şəhərdə içməli su layihələrinin icrası başa çatıb, bu il
5 şəhərdə başa çatacaqdır və 12 şəhərdə işlər artıq
baş lanıb, gedir və bir neçə şəhərdə hələ ki, baş lan ma -
yıb. Bu məsələlər daim gündəlikdədir və qəbul edi lə -
cək dördüncü proqramda da öz əksini tapacaq.

Meliorativ tədbirlərin görülməsi prosesi davam
etdiriləcək. Son iki il ərzində biz hər il 100 min hektar
tor pağa suyun verilməsini təmin etmişik. Bunların
bö yük hissəsi o torpaqlardır ki, heç vaxt su va rıl ma -
yıb, bir hissəsində suvarma olub, amma lazımi sə viy -
yə də olmayıb. İlkin hesablamalara görə, bu il 80 min
hek tarda bu işlər aparılacaq. Bu, bizə imkan verəcək
ki, məhsuldarlığı və suvarılan torpaqların həcmini ar -
tı raq.Bu, çox böyük rəqəmdir və fermerlər, əminəm
ki, bunu hiss edirlər.

Son illərdə dörd böyük su anbarı tikilmişdir - Tax -
ta körpü, Şəmkirçay, Göytəpə, Tovuzçay.Onların tutu-
mu 470 milyon kubmetrdir.Bir neçə anbarda tikinti və
bərpa işləri aparılmışdır.Kiçik su anbarlarının tikintisi
də gündəlikdə duran məsələlərdən biridir. Hər il
dövlət vəsaiti ilə minimum 300 subartezian quyusu
qazılır, bunun da çox böyük səmərəsi var.

Giriş sözümdə qeyd etdiyim kimi, 15 ildə 15 min
ki lometr avtomobil yolu çəkilmişdir və bu proses da -
vam etdirilir. Builki Dövlət İnvestisiya Proqramına
əsa sən yüzlərlə kəndin yolları abadlaşdırılacaq, o
cüm lədən magistral yolların tikintisi təmin edi lə -
cək.Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun he sab la -
ma larına əsasən avtomobil yollarının keyfiyyətinə
görə Azərbaycan dünyada 34-cü yerdədir.

Sosial infrastrukturun yaradılması prosesi davam
etdiriləcək. Baxmayaraq ki, 3272 məktəb tikilib və
təmir edilib. Bu məktəblər mövcud məktəb fondunun
73 faizi deməkdir.Ancaq təmirə ehtiyacı olan mək -
təb lər var və bu işlər də növbəti dövlət proqramında
nə zərdə tutulacaq.Həmçinin xəstəxanaların, Olim pi -
ya komplekslərinin tikintisi davam etdiriləcək. Təkcə
bu il üç Olimpiya Kompleksinin açılışı gözlənilir. Bu
da bölgələrdə idmanın inkişafına xidmət göstərir.

Bildiyiniz kimi, hər il 5 milyondan çox insan pul -
suz tibbi müayinədən keçir. Bu da bizim təşəb bü sü -
müz dür, çox müsbət təşəbbüsdür.Hazırda bizdə və -
tən daşların tibbi müayinədən keçmələri üçün hər bir
yer də müasir avadanlıq quraşdırılmış xəstəxanalar
var. Bu da çox ciddi sosial layihədir və Azərbaycan
bu sahədə də gözəl nümunə göstərir.

Məcburi köçkünlərin problemləri daim diqqət
mərkəzindədir. Keçən il 5800 köçkün ailəsi üçün
evlər tikilibdir, o cümlədən 1000 ailə üçün özəl sektor
evlər tikib. Mən bu təşəbbüsü alqışlayıram. Bu il bu
proses davam etdiriləcək. İlkin hesablamalara görə,
ən azı 5000 ailə üçün evlər tikiləcək, o cümlədən yenə
də özəl sektorun çox ciddi payı ilə.

Şəhid ailələrinin və Qarabağ müharibəsi əlil lə ri -
nin problemləri də həll olunur. Keçən il 626 şəhid və
Qa rabağ müharibəsi əlilinin ailəsinə evlər verildi. Bu
il isə 800 ailəyə ev veriləcək. Növbəti illərdə bu pro -
ses davam etdiriləcək ki, bütün şəhid ailələri, Qa ra -
bağ müharibəsi əlilləri evlərlə təmin olunsunlar. Bu
gü nə qədər bu qəbildən olan 6650 ailə ev alıb.

Keçən il 118 min yeni iş yeri yaradılmışdır. Bu,
yaxşı rəqəmdir. İş yerlərinin yaradılması daimi proses
olmalıdır və bu sahədə əlbəttə ki, özəl sektor əsas rol
oynamalıdır. Dövlətin dəstəyi ilə verilən hər bir kre -
di tin tərkibində mütləq məruzə olunanda nə qədər iş
ye ri yaradılacaq məsələsi də vardır. Məşğulluğun ar -
tı rıl ması çox ciddi məsələdir.Bəzi ölkələrdə əhali art -
mır, bəzi ölkələrdə əhali azalır, Azərbaycanda isə əha -
li artır. Mən qeyd etdim ki, son 15 il ərzində əha li mi -
zin sayı 1,6 milyon nəfər artmışdır. Bu, əlbəttə ki, biz -
dən çox ciddi iş tələb edir. Bir daha demək istəyirəm
ki, iş yerlərinin yaradılması prioritet məsələlərdən bi -
ri dir. O bölgələrdə ki, işsizlik var, biz o bölgələrdə iş -
siz liklə mübarizə aparmaq üçün ictimai işlər açmışıq.
Bir neçə ildir ki, bu təşəbbüs reallaşır və ictimai
işlərdə minlərlə insan işləyir və əməkhaqqı alır.

Ardı 2-ci səhifədə.
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Regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının icrasının
yekunlarına həsr olunan konfrans keçirilib. Prezident İlham Əliyev konfransda iştirak edib

Əvvəli 1-ci səhifədə

Əlbəttə ki, son illərdə bir çox müəssisələr yara dı -
lıb və orada iş yerləri açılıb. Sahibkarlara tövsiyəm
on dan ibarətdir ki, iş yerlərini ixtisar etməsinlər. Çün -
ki bu gün dünyada ümumi meyil ondan ibarətdir ki,
daha çox texnologiyalara üstünlük verilir, elmi-tex ni -
ki tərəqqi yeni texnologiyalar ortaya çıxarır, robotlar
in sanları əvəzləyir, bütün bunlar reallıqdır.Biz bu
real lıqla hesablaşmalıyıq. Ancaq, eyni zamanda, biz
Azər baycanda mütləq iş yerlərini qorumalıyıq - həm
dövlət qurumlarında, həm özəl sektorda. Dövlət qu -
rum larında aparılan struktur islahatları, - bütün dövlət
qurumlarına artıq bildirilib, - iş yerlərinin ixtisarına
gətirib çıxarmamalıdır. Bu struktur islahatları, sadəcə
olaraq, idarəetmə mexanizminin təkmilləşməsinə yö -
nə lib. Əlbəttə, dövlət müəssisələrində işləyən vətən -
daş lar öz işlərində qalacaqlar. Özəl sektor da heç bir
ix tisar aparmamalıdır, əksinə, dövlətin bu qədər dəs -
tə yi müqabilində daha çox iş yerləri açmalıdır. Yenə
də deyirəm, bu istiqamətdə proses müsbət gedir. Ke -
çən il 118 min daimi iş yeri yaradılıb və təbii ki, bu,
özəl sektorda yaradılmış iş yerləridir.

Özünüməşğulluq proqramının icrası böyük ümid -
lər verir. Bu il 7 min ailə bu proqramla əhatə oluna-
caq. Baxarıq, imkan olarsa, daha çox ailə bu proq -
ram la əhatə olunacaq. Beləliklə, hələ ki, iş tapa bil -
mə yənlər özünüməşğulluq hesabına ailə büdcəsini tə -
min edəcəklər.

Ailə Biznesinə Asan Dəstək - "ABAD" mər kəz lə -
ri yaradılır.Bu da çox müsbət haldır.Mən bu mər kəz -
lərin açılışında olmuşam və bu, "ASAN xidmət"in bir
qo ludur və çox müsbət təşəbbüsdür.Ailə biznesi bir
isti qamət kimi Azərbaycanda, hesab edirəm ki, geniş
vü sət ala bilər və almalıdır. Dövlət öz dəstəyini müt -
ləq göstərir və göstərəcək."ASAN xidmət" mər kəz lə -
ri nin fəaliyyəti ilə bağlı mən giriş sözümdə öz fikir lə -
ri mi bildirdim. Bu il 5 mərkəzin açılması nəzərdə tu -
tu lur.

Yerli icra orqanları vətəndaşlara daim diqqət və
qayğı göstərməlidirlər. Yaddan çıxarmamalıdırlar ki,
on lar vətəndaşlar üçün çalışırlar, yaddan çı xar ma ma -
lı dır lar ki, onlar vətəndaşlara xidmət edirlər.Bütün
döv lət məmurları - Prezidentdən başlayaraq lap aşağı
sə viy yəli məmura qədər hər kəs bilməlidir ki, bizim
əsas vəzifəmiz xalqa xidmət etməkdir.Yerli icra or -
qan ları diqqətli olmalıdırlar, problemləri həll et mə li -
dir lər. Hansı problemləri özləri həll edə bilmirlərsə,
mər kəzi icra orqanlarına, Prezident Ad mi nis tra si ya sı -
na məlumat verməlidirlər ki, biz problemləri operativ
qay dada həll edək.Biz problemləri həll edə bilərik və
əl bəttə ki, buraxılan nöqsanlar tamamilə aradan
qaldırıl malıdır.

Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dör dün -
cü Dövlət Proqramının tərkibi, əsasən, yerlərdən gə -
lən xahişlər nəticəsində formalaşıb.Mənim bölgələrə
çox saylı səfərlərim və vətəndaşlarla söhbətlərim bu
sa hədə çox gözəl bir ünsiyyət yaradıb.Çünki və tən -
daş ların təklifləri mütləq nəzərə alınır və bölgələrdə
bir çox layihələr məhz vətəndaşların təklifləri əsa sın -
da reallaşıb.Ona görə daim bu təmas olmalıdır və var
ki, insanları narahat edən, bu gün hələ həllini tap ma -
yan məsələlər həll olunsun.Bizim buna imkanımız da,
iradəmiz də var.

Sahibkarlıqla bağlı siyasətimiz davam etdiriləcək.
Sahib karlara dövlət tərəfindən böyük dəstək verilir -
həm mənəvi dəstək, siyasi dəstək, maddi dəstək. Fer -
mer lərə kreditlər, subsidiyalar verilir.Bu sahədə də
tək milləşmə gedəcək, texnika, gübrələr, yanacaq gü -
zəşt li şərtlərlə verilir.Bu sahədə də Azərbaycan nadir
öl kələrdəndir ki, öz sahibkarına, öz fermerinə bu qə -
dər diqqət göstərir.Əlbəttə ki, biz sahibkarlardan daha
bö yük nəticələr gözləyirik.Gözləyirik ki, onlar bun -
dan sonra da ölkə iqtisadiyyatına öz töhfələrini ve rə -
cək lər.

Kənd təsərrüfatı və sənaye istehsalı dördüncü
proq ramda xüsusi yer tutur.Əlbəttə, infrastruktur la yi -
hə ləri də diqqətdədir.Ancaq qeyd etdiyim kimi, on la -
rın böyük hissəsi başa çatıb, yaxud da ki, başa ça ta -
caq. Ona görə iqtisadiyyatın real sektoru, kənd tə sər -
rü fatı, sənaye potensialının gücləndirilməsi əsas mə -
sə lələrdən biridir.Müxtəlif mexanizmlər işə salınıb,
müx təlif təşəbbüslər irəli sürülüb.Onlardan biri in ves -
tis iya təşviqi mexanizmidir.Biz bu məsələni həll et -
məyə başlayandan sonra çox gözəl nəticələrlə üz -
ləşdik. İnvestisiya təşviqi proqramı üzrə 107 layihə
hə yata keçirilib.Ümumiyyətlə, 332 layihənin icrası
nə zərdə tutulub. Bu layihələrin həyata keçirilməsinə
qo yulacaq sərmayə 2,8 milyard manatdır. Yəni, əgər
in vestisiya təşviqi mexanizmini biz işə salmasaydıq,
bu vəsait də qoyulmazdı. Bu layihələr çərçivəsində
əla və 12 min yeni iş yeri açılacaqdır.

Sənaye potensialının inkişafı üçün, əlbəttə, sə na -
ye zonalarının, sənaye parklarının çox böyük rolu var.
Azərbaycan indi müasir sənaye mərkəzinə çevri lib -
dir. Bu sahədə görüləcək işlər əminəm ki, ölkəmizin
qeyri-neft sektorunun inkişafını təmin edəcək, qeyri-
neft ixracının həcmini böyük dərəcədə artıracaq.

Əlbəttə ki, neft sənayesində də işlər daim diqqət
mər kəzindədir. Giriş sözümdə qeyd etdim, burada bö -
yük meqalayihələr icra edilir.Ancaq bununla paralel
olaraq, daxili istehsal, yəni, SOCAR tərəfindən neft
və qaz hasilatı sabit qalmalıdır. Keçən il Azər bay can -
da 38,8 milyon ton neft və 30 milyard kubmetr qaz
hasil edilib, böyük layihələr icra olunub. Əminəm ki,
2020-ci ildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulan “Cə -
nub Qaz Dəhlizi” layihəsinin icrası bizə əlavə böyük
gə lir gətirəcək.

Əlbəttə ki, sənaye sahəsində bizim diqqətimiz,
ey ni zamanda, qeyri-neft sektoruna yönəlib. Bu sa hə -
də də yaxşı nəticələr var. Keçən il qeyri-neft sə na ye -
miz 9,1 faiz artıb. Bu, onu göstərir ki, həmin sahədə
iş lər yüksək səviyyədə aparılır. Sumqayıt Kimya Sə -
na ye Parkı, Sumqayıt Texnologiya Parkı, Mingəçevir
Yün gül Sənaye Parkı, Gəncə şəhərində sənaye mü əs -
si sə lərinin, Neftçala, Hacıqabul, Masallı, Sabirabad
sə naye məhəllələrinin yaradılması bu sahədə atılan
çox ciddi addımlardır. Gələcəkdə digər şəhərlərdə də
sənaye zonaları yaradılacaqdır.

Biz son vaxtlar ənənəvi xalçaçılıq sənətinin
inkişafı ilə bağlı çox ciddi iş aparırıq. Artıq 20 xalça

fabriki fəaliyyətdədir. Hər fabrikdə orta hesabla 100,
yaxud 150 iş yeri yaradılır, xüsusilə qadınlar üçün.
Mən fabriklərin əksəriyyətinin açılışlarında iştirak
etmişəm və görmüşəm ki, buna nə qədər böyük eh ti -
yac var. Bu, qadınları işlə təmin etmək, qədim milli
sə nətimizi yaşatmaq üçün çox düşünülmüş bir ad -
dım dır. Bütövlükdə isə bizdə 31 xalça fabrikinin tikil -
məsi nəzərdə tutulur və burada təqribən 5 minə yaxın
iş yeri açılacaq. Bu il Sumqayıt şəhərində əyirici bo -
yaq fabrikinin açılışı gözlənilir. Beləliklə, biz artıq
xa lça istehsalında xarici xammaldan asılılığı aradan
gö türəcəyik.

İplik və hazır tekstil fabriklərinin tikilməsinə də
eh tiyac var. Bizdə iplik fabrikləri var. Verilən mə lu -
mata görə, tədarük edilən pambığın təxminən 50 faizi
ar tıq Azərbaycanda emal olunur və bu, əlavə dəyər
ya radır. Bu, çox yaxşı haldır.Ancaq sahibkarlar bil -
mə li dirlər ki, potensial daha böyükdür.Azərbaycanda
pam bıq istehsalı artır.Ona görə hesab edirəm ki, sa -
hib karlar iplik fabriklərinin tikilməsinə çox ciddi bax -
ma lıdırlar. Bu, çox gəlirli və ölkəmiz üçün çox fay da -
lı bir işdir. Eyni zamanda, ipəkçiliyin inkişafı ilə bağlı
çox ciddi addımlar atılır.Artıq Qax rayonunda Da -
maz  lıq Baramaçılıq Mərkəzi yaradılır.Bu da imkan
verə cək ki, biz idxaldan asılılığı azaldaq və gözəl bir
zən cir yaradaq, tingdən hazır ipək parçasına qə -
dər.Yenə də dövlət əsas işi öz üzərinə götürüb.Ancaq
sa hibkarlar da mütləq bu sahəyə maraq gös tər mə li dir -
lər. Hesab edirəm ki, bu, onlar üçün faydalı ola bilər.

Ölkəmizdə yeni meyvə-tərəvəz emalı mü əs si sə lə -
ri nin yaradılmasına ehtiyac var, bunu xüsusilə qeyd
et mək istəyirəm.Çünki meyvə və tərəvəz istehsalı ar -
tır. Biz bunu daha çox meyvə-tərəvəz kimi ixrac edi-
rik. Ancaq xarici bazarlarda emal olunmuş məh sul la -
ra da böyük tələbat var.

Biz kənd təsərrüfatında islahatları dərin ləş dir mə -
li yik. Kənd təsərrüfatı elmi əsaslarla inkişaf etmə li dir.
Müasir texnologiyalar, yanaşmalar tətbiq olunmalıdır.
Biz ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı bundan sonra da
müt ləq ciddi iş aparmalıyıq, bu, prioritet məsələdir.
Məhsuldarlığın artırılması istiqamətində işlər görülür.
Hesab edirəm ki, bu, yaxın gələcəkdə özünü gös tə -
rəcək. Biz kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracını ar -
tır malıyıq. Düzdür, son 15 il ərzində kənd təsərrüfatı
məh sullarının ixracı təxminən 6 dəfə artıb. Ancaq
poten sial da böyükdür və biz yeni bazarlara çıx ma lı -
yıq. Ticarət evləri açılır, ixrac missiyaları göndərilir,
döv lət tərəfindən sahibkarlara çox böyük dəstək ve ri -
lir ki, onlar öz məhsullarını xaricdə sata bil sin lər.
Əlbəttə ki, aqroparkların da çox böyük əhəmiyyəti
var. Artıq 250 min hektarda 51 aqropark yerləşir. Əl -
bət tə ki, bu torpaqlarda əvvəllər ya iş getmirdi, ya da
çox ləng gedirdi.

Kənd təsərrüfatı məhsulları ilə bağlı bəzi rə qəm -
ləri gətirmək istərdim. Misal üçün, taxılçılıqda 2004-
cü ildə 2 milyon ton məhsul yığılmışdı, keçən il 3
milyon 200 min ton. Yəni, artım yaxşıdır.Xüsusilə iri
fermer təsərrüfatlarında və aqroparklarda məh sul dar -
lıq hektardan 50 sentnerə bərabərdir.Bəzi yerlərdə
daha çoxdur.Çox gözəl göstəricidir.Bu, Avropanın in -
kişaf etmiş ölkələrinin səviyyəsində olan gös tə ri ci dir.
Ancaq hektardan orta məhsuldarlıq təxminən 29-30
sentnerdir.

Bizdə buğdanın məhsuldarlığı ilə bağlı cədvəl
qarşımdadır. Dörd rayon - Saatlı, Bərdə, Tərtər, Sa bi -
ra bad hektardan 40 sentnerdən çox məhsul gö tü rüb.
28 rayon 30 sentnerdən 40 sentnerə qədər. Qalan ra -
yon lar isə 30 sentnerdən az tədarük ediblər. Bu cəd -
vəl lər İqtisadiyyat Nazirliyi və Prezident Ad mi nis tra -
si yası tərəfindən hazırlanıb, var və indi sizə ve ri lə -
cək.Sahibkarlar bu cədvəllərə baxsınlar və biz də bu -
na fikir verməliyik ki, hansı rayonlarda məhsuldarlığı
ne cə artıra bilərik.

Məlumat üçün bildirim ki, dünya üzrə hektardan
orta məhsuldarlıq 34 sentnerdir, Azərbaycanda 30,
Av ropa İttifaqında 53 sentnerdir.Bizdə iri fermer tə -
sər rüfatlarında 50 sentnerdir.Biz Avropa İttifaqının

sə viy yəsinə çatmışıq, ancaq iri fermer təsər rü fat la rın -
da.

Heyvandarlıqla bağlı bəzi rəqəmləri gətirmək
istərdim. 2004-cü ildə 196 min ton ət tədarük
edilmişdir, keçən il 326 min ton. Bu sahədə də artım
var. Cins mal-qaranın idxalı təmin edilir, süni
mayalanma mərkəzi fəaliyyət göstərir.Hesab edirəm
ki, bu sahədə irəliləyiş sürətli olacaq. Biz növbəti 5 il
ərzində mal ətinin istehsalını 15 faiz artırmalıyıq.

Süd istehsalı 2004-cü ildə 1 milyon 200 min ton,
2018-ci ildə 2 milyon ton olub.Burada da artım çox
böyükdür.Biz hələ də özümüzü süd və süd məhsulları
ilə tam təmin edə bilmirik.Növbəti 5 ildə görüləcək
işlər nəticəsində süd istehsalı təxminən 15-20 faiz
artmalıdır.

Quş əti - 2004-cü ildə 44 min ton istehsal olunub,
keçən il 109 min ton. Tərəvəz - 2004-cü ildə 1 milyon
ton, keçən il 1 milyon 500 min ton istehsal olunub.
Ən çox valyuta gətirən kənd təsərrüfatı məhsulları -
pomidor 177 milyon dollar, xurma 114 milyon dollar,
pambıq və pambıq məmulatları 108 milyon dollar,
fındıq 100 milyon dollara yaxın və alma 38 milyon
dollar.

Meyvə istehsalı 2004-cü ildə 420 min ton, 2018-
ci ildə bir milyon ton olub.Yəni, artım iki dəfədən
çoxdur.Bütün bu məlumatları mən sahibkarlara və
ictimaiyyətə ona görə verirəm ki, onlar bilsinlər nə
qədər artım olub və bizim hələ artıma nə qədər ehti-
yacımız var. Biz bazarlara çıxışı dövlət dəstəyi ilə
təmin edirik.

Bildiyiniz kimi, son vaxtlar fındıqçılığa çox
böyük diqqət yetirilir.Biz fındıq bağlarının sahəsini
qısa müddətdə böyük dərəcədə artırmışıq. 2016-cı
ildə bizim 40 min hektar fındıq bağlarımız olub, bu
gün artıq 75 min hektara çatıb və bu il 9 min hektar
da əkiləcək. Beləliklə, biz 84 min hektarda fındıq ye -
tiş dirəcəyik. Əlbəttə, yeni salınan bağlar bar gətirənə
qədər bir neçə il keçəcək. Amma ondan sonra fındıq
ixracının həcmi iki dəfədən çox artacaq və fermerlərə
indikindən iki dəfə çox vəsait gələcək.Hazırda fın dıq -
çı lıq da 20 min nəfər işləyir.

Son vaxtlar badam və qoz bağlarının salınması
ge niş vüsət almışdır.Bu məhsullar da çox gəlirlidir və
ixracyönümlüdür.Azərbaycanda badam və qoz emalı
fabriklərinin tikintisi mütləq nəzərdə tutulmalıdır. Sa -
hib karlara məsləhət görürəm ki, bu işlə məşğul ol sun -
lar. Eyni zamanda, xüsusilə Bakı, Abşeron və digər
böl gələr üçün ənənəvi olan zeytunçuluğun inkişafı da
sü rətlə gedir.Yeni zeytun bağlarının salınması geniş
vüs ət almışdır.

Pambıqçılıqda çox ciddi dönüş yaradılıb. Mü qa -
yi sə üçün bildirməliyəm ki, 2015-ci ildə cəmi 35 min
ton pambıq tədarük edilmişdir, keçən il isə 233 min
ton. Görün, biz nə qədər böyük irəliləyiş əldə et mi şik.
Pambıqçılığın bütün sahələrində 190 min insan
işləyir. Məhsuldarlıq bizdə hələ ki, lazımi səviyyədə
deyil. Hektardan orta məhsuldarlıq 17,4 sentnerdir.
Bu, prinsipcə, bizi qane edə bilməz, biz məhsuldarlığı
artırmalıyıq. Ancaq bu məhsuldarlıq orta məh sul dar -
lıq dır. Harada ki, işlərə ciddi yanaşırlar, məhsuldarlıq
yüksəkdir. Məlumat üçün bildirməliyəm ki, “MKT”
təşkilatının pambıq tarlalarında məhsuldarlıq hek tar -
dan 27 sentnerdir, “Azərpambıq”da 19, amma digər
kiçik təsərrüfatlarda aşağıdır.Ona görə bu, orta
məhsuldarlığı da aşağı salır.Ona görə bu sahədə də
təftiş aparılmalıdır.Pambıqçılıq üçün yararlı torpaqlar
seçilməlidir və harada məhsuldarlıq aşağıdır, orada
başqa məhsullar yetişdirilməlidir.Dövlət xətti ilə 470
pambıqyığan kombayn və pambıqçılıq üçün 12 minə
yaxın texnika alınmışdır.

Tütünçülükdə də çox ciddi irəliləyiş var. Tütün
2015-ci ildə cəmi üç rayonda əkilirdi.Tütünçülük
demək olar ki, artıq sıradan çıxırdı. Cəmi üç rayonda
3400 ton, keçən il artıq 13 rayonda 6200 ton tütün
yığılıb. Bu sahəyə də dövlət dəstək göstərir.Qurutma
kameraları, tədarüklə bağlı texnika - bütün bunları
dövlət təmin edir. Cəmi 3 il ərzində tütünçülükdə

9500 nəfər işlə təmin olunub. Yenə də deyirəm, əgər
dövlət öz dəstəyini göstərməsəydi, real yardım
etməsəydi, bu sahələr bu qədər inkişaf edə bilməzdi.
Mə nim sədrliyimlə tütünçülüklə bağlı xüsusi mü şa vi -
rə keçirildi.Bütün tapşırıqlar o müşavirədə ve ril miş -
dir və onlar icra edilir.

Baramaçılıq üzrə də müşavirə keçi ril miş dir.
Burada mənzərə, ümumiyyətlə, çox maraqlıdır.Sovet
vax tında baramaçılığın çox böyük ənənələri olub.
Xü susilə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bir çox ra -
yon larda barama istehsalı ən yüksək səviyyədə idi.
Ancaq 2015-ci ildə biz gördük ki, cəmi bir rayonda
ba rama tədarük edilir, özü də 230 kiloqram.Qısa
müd dət ərzində çox ciddi tədbirlər görüldü. Keçən il
38 rayonda artıq 513 ton barama tədarük edildi. Biz
ba rama tədarükünü 230 kiloqramdan 513 tona çatdır-
dıq. Bu il 800 ton planlaşdırılır. Əlbəttə ki, Şəkidəki
ipək kombinatının daha böyük həcmlə işləməsi, ora -
da daha çox sayda iş yerlərinin yaradılması üçün bu,
əsas şərtdir. Təkcə keçən il 2 milyon 600 min tut tingi
əkilmişdir.

Digər sahələr üzrə də işlər gedir.Mən çayçılıq,
çəl tikçilik, sitrusçuluq üzrə müşavirə keçirmişəm.Bu
sa hədə də irəliləyiş var. Arıçılığın da həm daxili ba -
zar, həm də ixrac üçün çox böyük potensialı var. Bi -
zim balımız çox keyfiyyətlidir, xarici bazarlarda yük -
sək qiymətləndirilir.Biz indi həm ailə biznesi çər çi və -
sində arıçılığa dəstək oluruq, həm də ki, subsidiyalar
verilir, bu yaxınlarda artırılıbdır. Arıçılığın böyük
perspektivləri var, bu, çox gəlirli sahədir. Fermerlər,
vətəndaşlar üçün çox gözəl nəticələr verə bilər.

Üzümçülük, şərabçılıq. 2004-cü ildə 55 min ton
üzüm yığılmışdır, keçən il 167 min ton, yəni, 3 dəfə
çox. Burada da dövlət dəstəyi, əlbəttə ki, ön
plandadır.Üzümçülüyün, şərabçılığın Azərbaycanda
çox böyük ənənələri var idi.Ancaq sovet dövründə,
1980-ci illərin sonlarında sovet rəhbərliyinin və
Azərbaycandakı rəhbərlərin birgə bəd əməlləri
nəticəsində üzüm bağlarımızın demək olar ki,
qırılması prosesi başlamışdır.Əksər bağlar məhv
edilib.Onların bərpası, əlbəttə ki, böyük vəsait və
zəhmət tələb edir.Üzüm çoxillik bitkidir.Ona görə üç
dəfə artım, əlbəttə ki, çox yaxşı nəticədir. Şərab
istehsalı isə 15 il ərzində 5 dəfə artıb.

Əlbəttə ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı
məsələlərinə baxanda biz mütləq ekoloji vəziyyətə
nəzər salmalıyıq.Biz ekoloji vəziyyəti yaxşılaşdırma-
lıyıq, ekoloji tarazlığı pozan amillərdən özümüzü
qorumalıyıq.Bu sahədə son illər ərzində işlər
aparılıb.Hesab edirəm ki, bu məsələ daim diqqət
mərkəzində olmalıdır. Xüsusilə Bakıda, Sumqayıtda,
digər böyük şəhərlərdə ekoloji tarazlığı pozan
müəssisələrə çox ciddi xəbərdarlıq edilməlidir ki,
onlar təmizləyici cihazları quraşdıraraq havanın
çirklənməsinin qarşısını alsınlar. Bu, çətin məsələ
deyil.Ekologiya ilə bağlı digər məsələlər də öz həllini
tapmalıdır.

Dəmir yolu layihələri ilə bağlı mən giriş sözümdə
qeyd etdim.Şimal-Cənub, Şərq-Qərb nəqliyyat
dəhlizləri fəaliyyətdədir, bu işlərə yeni tərəfdaşlar
qoşulur.Mənim bir neçə ölkənin dövlət başçısı ilə
apardığım danışıqlar nəticəsində indi Orta Asiya
respublikalarından əlavə yüklərin Ələt limanına
gəlməsi və oradan dəmir yolu ilə dünya bazarlarına
çatdırılması təmin edilib.Biz bir neçə ölkə ilə artıq
çox səmərəli əməkdaşlıq edirik.Bu ölkələrin sayı artır
və biz yeni mənbələrdən yükləri cəlb edib Azər bay -
can ərazisindən göndəririk.Ölkə daxilində bir neçə
dəmir yolu layihəsi gündəlikdədir.Biz Şimal-Cənub
nəqliyyat dəhlizinin bərpası ilə məşğuluq. Düzdür, bu
yol var, fəaliyyət göstərir, ancaq bunun sürəti
aşağıdır.Ona görə Yalamadan Astaraya qədər yeni
dəmir yolu xətləri çəkilməlidir. Artıq keçən ildən bu
prosesə start verilib və beləliklə, Azərbaycan-Rusiya
və Azərbaycan-İran sərhədlərini birləşdirən Şimal-
Cənub nəqliyyat dəhlizi yüksək sürətli dəhliz olacaq
və yüklərin mənzil başına çatma müddəti də, əlbəttə

ki, qısalacaq.
Şəhərlərarası dəmir yollarının tikintisi də

aparılır.İndi Ləki-Qəbələ dəmir yolu tikilir.Qəbələ
indi turizm mərkəzlərindən biridir və Bakı-Yalama
dəmir yolunun tikintisi ilə paralel olaraq, həmin
yolun da çəkilməsi təmin edilməlidir.Şahdağ dağ-
xizək kurortuna da dəmir yolu çəkilməlidir.Beləliklə,
Qusar rayonuna da dəmir yolu ilə getmək mümkün
olacaq.Bu da proqramda nəzərdə tutulur.

Tikinti sektoru ilə bağlı biz indi dövlət xətti ilə
böyük layihələri icra edirik.Mənzil İnşaatı Dövlət
Agentliyi iki böyük layihəni Yasamal rayonunda və
Hövsanda icra edir. Bu prosesə də dövlət tərəfindən
start verildi. Sosial evlərin tikintisi çox böyük əhə -
miy yət daşıyır, vətəndaşlar bundan istifadə edirlər,
ey ni zamanda, bu, tikinti sektoruna da çox ciddi təkan
verir. Həm inşaat materialları sektoruna, həm də
tikinti sektoruna bunun çox böyük dəstəyi ola bilər.

Bildiyiniz kimi, son illərdə Azərbaycana gələn
turistlərin sayı getdikcə artır və bu, çox müsbət haldır.
Keçən il gələn turistlərin sayı təqribən 6 faizə yaxın
artmışdır. Keçən il ölkəmizə əvvəlki illərdən daha
çox - 2 milyon 850 min turist gəlmişdir. Aparılan
hesablamalara görə, bu turistlər ölkəmizdə 2 milyard
dollara yaxın pul xərcləmişlər.Bu, belə demək olarsa,
əlavə 2 milyard dollar ixrac deməkdir.Artıq bu rəqəm
göstərir ki, turizmin nə qədər böyük əhəmiyyəti var.
Bu pullar xidmət sektoruna gedir, vətəndaşlar,
sahibkarlar bundan faydalanırlar.Yəni, bu pullar bir -
ba şa o şirkətlərə gedir ki, onlar bölgələrdə turistlərə
müx təlif xidmətlər göstərirlər.Çünki turistlərin böyük
his səsi artıq Azərbaycanın bölgələrinə gedir.Bütün la -
zı mi şərait yaradılır və turizm sənayesi Azərbaycanda
çox geniş imkanlara malik olmalıdır.Bunun üçün bü -
tün lazımi ilkin şərtlər var. Azərbaycanda təh lü kə siz -
lik, sabitlik hökm sürür, xalqımız çox qonaqpərvərdir.
İqlimimiz də çox gözəldir və müxtəlif iqlim tipləri
var. Müasir infrastruktur yaradılıb, 6 beynəlxalq aero -
port, müasir yollar, dəmir yolları, otellər, gözəl təbiət,
ku rortlar, yay-qış xizək, dəniz kurortları, müalicəvi
tu rizm inkişaf edir. Misal üçün, Naftalan indi böyük
tu rizm mərkəzinə çevrilib.Digər müalicəvi yerlərə -
Nax çıvanda Duzdağ müalicəvi mərkəzinə turistlər
çox gəlir, Qalaaltıya müalicəyə gəlirlər.Tarixi abi də -
lə ri miz kifayət qədər çoxdur.Bu da böyük maraq do -
ğurur. Coğrafi vəziyyətimiz də əlverişlidir.Bakı
dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir.Yəni, bütün
bu amillər deməyə əsas verir ki, turizm sənayesi
Azər baycanda çox sürətlə inkişaf edəcək.

Əlbəttə, bir çıxışda proqramda nəzərdə tutulan
bütün istiqamətləri əhatə etmək mümkün deyil.
Sadəcə olaraq, mən əsas istiqamətləri ictimaiyyətin
diqqətinə çatdırdım.

Bütövlükdə isə deməliyəm ki, ilkin hesablamalara
görə, regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dör -
dün cü Dövlət Proqramının icrası üçün ən azı 17 mil -
yard manatdan çox vəsait nəzərdə tutulur. Hesablanıb
ki, bunun 4,6 milyard manatı özəl sektor tərəfindən
indi icra edilən və hazırlığı gedən layihələrə in ves -
tisiya şəklində qoyulacaq. Dövlət tərəfindən təx mi -
nən 13 milyard manata yaxın kapital qoyuluşu göz lə -
ni lir.Ancaq əlbəttə ki, bu, ilkin rəqəmdir.Mən tam
əmi nəm ki, bu rəqəm daha böyük olacaq.Çünki əv -
vəl ki üç proqramın icrası bunu göstərir.Çünki üç
proq ramın hər biri artıqlaması ilə icra edil miş dir.
Əminəm ki, dördüncü proqram da artıqlaması ilə icra
ediləcək. Nəzərə almalıyıq ki, indi bizdə investisiya
iqlimi daha əlverişlidir.Mən giriş sözümdə qeyd
etdim ki, Dünya Bankı “Doing Business” hesabatında
Azərbaycanı 25-ci yerə layiq görüb.Beləliklə, xarici
investisiyalar bu rəqəmdə öz əksini tapmır.Hələ xari-
ci investisiyalar qoyulacaq.Ona görə bu, çox böyük
rəqəmdir və bu investisiyalar hesabına Azərbaycan
bundan sonra da uğurla, inamla inkişaf edəcək.Mən
tam əminəm ki, bundan sonra da ölkəmiz ancaq
inkişaf, tərəqqi və qələbələr yolu ilə gedəcəkdir. Sağ
olun.
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində 2018-ci ilin yekunlarına həsr edilmiş müşavirə keçirildi: yeni hədəflər açıqlandı
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində 2018-ci

il ərzində görülmüş işlər və qarşıda duran və zi fə lə -
rə dair geniş müşavirə keçirilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İl ham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan məqsədyönlü
si yasətdən, uğurlu iqtisadi islahatlardan danışan
Ko mitə sədri Kərəm Həsənov bildirib ki, 2018-ci
il də dövlət idarəçiliyində müasir prinsiplərin tət bi -
qi, innovative həllərin reallaşdırılması, elektron
xid mətlərin inkişafı istiqamətdə mühüm tədbirlər
hə yata keçirilmiş və bu işlər müsbət dinamika ilə
da vam etdirilməkdədir. Ölkə rəhbərinin müəyyən
et diyi sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyasına uyğun
ol a raq Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərə fin -
dən fəaliyyət istiqamətlərində modern ya naş ma la -
rın tətbiqi, şəffaflığın artırılması, vətəndaş məm -
nun luğun yüksəldilməsi, xidmətlərin da geniş şə -
kil də elektron müstəviyə keçirilməsi ilə bağlı ötən
il ərzində 7 əsas hədəf müəyyən edilmişdir.

Bu hədəflərin reallaşdırılması istiqamətində bir
sıra tədbirlər görüldü.

Dövlət əmlakının idarə edilməsində beynəlxalq
stan dartlara əsaslanan korporativ idarəetmə prin sip -
lərinin tətbiqi sahəsində keçən il Dünya Bankı ilə
birlikdə 20 iri dövlət şirkətlərinə dair maliyyə, mü -
ha sibatlıq, kadr uçotu və daşınmaz əmlaka aid mə -
lumatların elektron vahid bazası for ma laş dı rıl dı. Bu
bazada iri dövlət şirkətləri tərəfindən onlayn re jimdə
müvafiq məlumatları daxil etməyə imkan ve rən veb
platforma yaradıldı. Dövlət əmlakının qo runub
saxlanılması və ondan istifadə vəziyyəti haq qında
illik xüsusi hesabat forması onlayn re jim də qəbul
edilir. Ötən il 5000-dən çox dövlət mü əs si sə və
təşkilatlarından illik xüsusi hesabatlar elek tron
qaydada yığılıb, sahələr üzrə təhlillər aparılıb. Həm -
çinin 2 minə yaxın monitorinq aktı təhlil edi lib.

Özəlləşdirmənin tam elektronlaşması və şəf faf lı -
ğın təmin edilməsiməqsədilə ölkəmizdə  in no va tiv -
layihələrindən biri olan elektron hərracların tət bi qi,
hərraclarıonlayn izləmə imkanları yaradılıb. İn di -
yədək 30-a yaxın elektron hərrac keçirilib, 900-ə
yaxın elektron sifariş qəbul edilibdir. Bu dövr də Bakı
şəhəri və respublikanın digər şəhər və rayonları üzrə
ümumilikdə 209 hərrac keçirilib, 1200-dən çox
dövlət əmlakı, o cümlədən torpaq sa hə ləri və
nəqliyyat vasitələri özəlləşdirilib.Bu sa hə də yaradılan
imkanlar nəticəsində 75 hərrac rə qa bətli şəkildə baş
tutub. 2018-ci il ərzində ümu mi lik də özəlləşdirmədən
101,2 milyon manatdan çox vəsaitin dövlət büdcəsinə
köçürülməsi təmin edi lib. Ötən ildə 4 müəssisənin
səhmlərinin satışı üz rə investisiya müsabiqəsi baş
tutub. Həmin mü əs si sələrə 68 milyon manat
investisiya qoyuluşu, 450-dən çox yeni iş yerinin
yaradılması nəzərdə tutulur. Özəlləşmə ilə bağlı bütün
informasiyaları icti maiyyətə və işgüzar dairələrə
çatdıran Özəl ləş mə portalına indiyədək baxış sayı 2
milyonu ötüb. Hər il olduğu kimi 2019-cu il üçün də
“Özəl ləş dir mə gündəliyi”portalayerləşdirilib. Bu
sahənin ge niş təbliği ilə bağlı regionlarda İşgüzar
Forumlar da keçirilib. 

Əmlakın qeydiyyatında vətəndaşın xidmət mə -
ka nında deyil, xidmətin vətəndaşın yanında olması
sa hə sində ən mühüm hadisələrdən biri 2018-ci ildə
ti kin tisinə başlanılmış Əmlak Xidmətləri Mə ka nı -

nın cari ildə Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin iş -
ti ra kı ilə açılışı oldu. Bu Məkan vətəndaşlara gös -
tə rilən xidmətlərin daha müasir idarəetmə prin sip -
lə ri nə uyğun təşkil olunmasına imkan verir. Burada
bü tün xidmətlər beynəlxalq standartlara uyğun
qurulmaqla, şəffaflığın təmin olunmasına, vətən -
daş məmnunluğunun artırılmasına, vətəndaş-mə -
mur münasibətlərinin minimuma endirilməsinə,
xid mətlərin tam  elektronlaşdırılmasına isti qa mət -
lə nib. Yeni açılmış Əmlak Xidmətləri Məkanında
bey nəlxalq standartlara cavab verən, müasir üs lub -
da, 100 nəfərin iştirak edə biləcəyi  Hərracların ke -
çi ril məsi zalı istifadəyə verilibdir. 

Həmçinin bu sahədə yeniliklərdən biri də və -
tən daşlara “Elektron çıxarış” verilməsidir. Artıq 8
min dən çox elektron çıxarış sahibi var. Eləcə də
da şınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qey -
diy yatı ilə bağlı çıxarışların 1 iş günü müddətində
ve rilməsi imkanları yaradılıb. Ötən ildən qey diy -
ya tı vətəndaşa daha yaxın edən “Əmlakını qey diy -
ya ta al, mülkiyyətinə sahib ol” adlı sosial layihəyə
start verilib. Xüsusi nəqliyyat vasitəsi alınmış və
kam paniyanın 2018-ci il ərzindəki fəaliyyət döv -
rün də 1000-dən artıq vətəndaşa hüquqların dövlət
qey diyyatının müxtəlif sahələri üzrə xidmətlər ye -
rin də göstərilib, 500-ə yaxın vətəndaş mülkiyyət
hü ququ əldə edibdir. Çıxarışları vətəndaşlara ün -
van larında təqdim etmək üçün “Kütləvi çıxarış”
kam paniyaları da keçirilir. Ötən ildə də müxtəlif
şəhər və rayonlarda 21 “Kütləvi çıxarış” kam -
paniyası baş tutub  Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı
ilə bağlı fəaliyyət göstərən mobil ofislər vasitəsilə
ötən il ərzində vətəndaşlardan ümumilikdə 81 mi -
nə yaxın müraciət qəbul olunub. Bütün bunlarla
ya naşı, ötən il ərzində ölkə üzrə 220 minə yaxın
da şın maz əmlak obyekti üzərində mülkiyyət hü -
quq ları qeydiyyata alınıb.Göstərilənlər nəticəsində
öl kə miz «DoingBusiness 2019» hesabatında əm la -
kın qeydiyyatının sadəliyinə görə ötən illə mü qa yi -
sə də daha 4 pillə irəliləyərək 190 ölkə arasında 17-
ci yerdə qərarlaşıb. 

Əmlak idarəçiliyi sahəsində ən iri layihələrdən
olan torpaqların elektron kadastr uçotunun qu rul -

ma sı və rəqamsal xəritələrin hazırlanması işləri ar -
tıq 30 rayonda tamamlanıb. Kadastr uçot işləri ye -
kunlaşmış 22 rayonda görülən işlərin nəticələrinin
həmin rayonların ictimaiyyəti üçün təqdimatı ke çi -
ri lib, formalaşmış məlumat bazası praktiki istifadə
üçün yerli icra hakimiyyətlərinin istifadəsinə ve ri -
lib. Həyata keçirilən torpaqların elektron kadastr
uço tu işlərinin nəticələrindən ötən ildən artıq və -
tən daşlar da faydalanmağa başlayıb.İlk pilot layihə
ki mi Salyan rayonunun Parça Xələc kəndində start
ve ri lib. Bu layihə çərçivəsində 600-ə yaxın pay tor -
paq larının hüquqi mülkiyyətçilərinə məlumat bil -
di riş ləri təqdim edilib.Keçən il ərzində bu sahədə
tət biq edilən yeniliklərdən biri də “Kadastr Kal kul -
ya to ru”nun istifadəyə verilməsi olub. Vətəndaşlar
ar tıq kadastr işləri ilə bağlı xidmət haqqının məb lə -
ği ni qabaqcadan hesablaya biləcəklər.  

Ünvan Reyestrinin formalaşdırılması sahəsində
gö rülən işlərin nəticəsi olaraq ölkəmizin ilk rəsmi
Ün van Portalı istifadəyə verildi. Bu informasiya
re sur su Avropanın Ünvan Məlumatları İn fra struk -
tu ru prinsipləri əsasında hazırlanıb. Ünvan Portalı
Mil li Məkan Məlumatları İnfrastrukturunun açar
veb servislərindən biridir və Milli Məkan Mə lu mat -
ları İnfrastrukturunun qurulmasına xidmət edir.

Torpaqlardan səmərəli istifadə edilməsində
Peyk Nəzarət Sisteminin tətbiqi məqsədi ilə komitə
tə rə findən Avropa təcrübəsi öyrənilibvə ilk dəfə
ola raq  torpaqların səmərəli istifadəsinə Peyk Nə -
za rət Sistemi qurulub. Artıq bu ilin əvvəlindən il -
kin sınaqlar həyata keçirilməklə tam istifadəyə ve -
ri lə cəkdir. Burada başlıca məqsəd torpaqlara döv -
lət nəzarətinin həyata keçirilməsində çevikliyin ar -
tı rılması, qanunsuz tikililərin, torpağın münbit qa -
tı nın korlanmasının qarşısının alınması, torpaq təd -
qi qa tı, geobotaniki tədqiqat zamanı yeni tex no lo gi -
ya la rın (Süni İntellektin) imkanlarından istifadə
edil məsidir.

Kənd təsərrüfatı təyinatlı dövlət torpaqlarının
ica rəyə verilməsinin Əmlak Məsələləri Dövlət Ko -
mi tə sinin razılığı əsasında həyata keçirilməsi ba rə -
də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci
il 19 sentyabr tarixli Fərmanı torpaqlardan daha sə -

mə rə li və məqsədli şəkildə istifadə edilməsinə, o
cüm lə dən münbit torpaqların yenidən əkin döv riy -
yə si nə qaytarılması ilə bağlı genişmiqyaslı təd bir -
lər görülməsinə şərait yaradacaqdır.

Həmçinin, 2018-ci il ərzində torpaqlardan tə yi -
na tı na uyğun və səmərəli istifadə ilə bağlı İnzibati
Xə talar Məcəlləsinin tələblərinə əsasən 1245 hal
üz rə inzibati protokollar tərtib edilib. Kənd tə sər rü -
fa tı məqsədi ilə (əkinçilik və heyvandarlıq) 69 min
hek tara yaxın torpaq sahəsi hüquqi və fiziki şəxs lə -
rə icarəyə verilib.Bu dövrdə 2117 müraciət üzrə
8805 hektar bələdiyyə torpaqları müsabiqə və ya
hər raclar vasitəsilə icarəyə verilib. Xəzər dənizinin
sa hilboyu 20-50 metrlik hissəsində olan torpaq sa -
hə lə rindən istifadə vəziyyəti ilə bağlı İnzibati Xə -
ta lar Məcəlləsinə müvafiq olaraq, 35 hal üzrə in zi -
ba ti tənbeh tədbirləri tətbiq olunub.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Milli
mə kan məlumatlarının formalaşdırılması və in teq -
ra si yası Qaydaları” təsdiq edilməsi ilə bağlı 2018-
ci il 28 dekabr tarixli Fərmana əsasən artıq bu sa -
hə də işlərə başlanılıb, xarici ekspertlərlə işgüzar
da nışıqlar aparılır. Milli Məkan Məlumatları İn fra -
struk turu daha səmərəli idarəetməni təmin edəcək,
xü su sən də eyni bir məlumatın təkrar-təkrar top -
lan ma sını aradan qaldıracaq. 

Əmlak idarəçiliyində inklüziv inkişafın təmin
olun ması nəticəsində göstərilən elektron xid mət lə -
rin sayı 40-a çatdırılıb. 2018-ci il ərzində elektron
və onlayn xidmətlər vasitəsilə 266 mindən çox mü -
ra ciət daxil olub və cavablandırılıb. Eyni za man da
ötəni il ərzində 193 saylı Vahid Çağrı Mərkəzi, Ko -
mi tə nin sosial şəbəkələri və internet resursları va si -
tə si lə onlayn olaraq vətəndaşlardan 20 minə yaxın
mü ra ciət daxil olub və cavablandırııb.

Komitənin müasir kadr potensialına əsaslanan
çe vik idarəetmənin qurulması istiqamətdə keçən il
bir sıra tədbirlər həyata keçirilib, regionlarda gö -
rüş lər olub, könüllülərlə birgə iş prinsipi for ma laş -
dı rı lıb. 

Bundan başqa Komitə beynəlxalq əməkdaşlıq
sa həsində mühüm tədbirlər reallaşdırıb. Ötən il ər -
zin də İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv

ölkələrin özəlləşdirmə nazirlərinin və eks pert lə ri -
nin görüşü keçirilib və Bakı Bəyannaməsi qəbul
edi lib.

Daha sonra Komitə sədri 2019-cu ilin yeni hə -
dəf lərini açıqlayıb. Bunlar aşağıdakılardır:

1. “Dövlət əmlakını qorumaq, hər birimizin
vətəndaşlıq borcudur. Bunu cəmiyyətə aşılamaq”. 

2. Özəlləşdirmədə yeni yanaşmalar, şəffaflıq
və iqtisadi səmərə olmalıdır.

3. Əmlak Xidmətləri Məkanının təcrübəsi
re gionlarda da tətbiq edilməlidir.

4. Əmlak qeydiyyatında əsas vəzifə - xid -
mət lərdə əlçatanlıq və vətəndaş məmnunluğunun
da ha da artırılması, kağız çıxarışdan  tam elektron
çı xarışa keçmək.

5. Torpaqların elektron kadastr uçotunun
ver diyi nəticələr vətəndaşlara da çatdırılmalıdır.

6. Torpaqlardan səmərəli istifadədə - Peyk
Nə zarət Sisteminin imkanlarının geniş tətbiqi və
di gər qurumlarla inteqrasiya;

7. Milli Məkan Məlumatları İn fra struk tu ru -
nun yaradılması və inteqrasiyası.

8. Müasir düşüncə - gələcəyə addım. Kadr
po tensialının inkişafı və çevik idarəçilik.

Müşavirənin sonunda Komitə sədri Kərəm Hə -
sə nov Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iq ti -
sa di inkişafının yekunlarına və qarşıda duran və zi -
fə lə rə həsr olunan iclasında dövlət başçısının çı xı -
şın dan irəli gələrəkqarşıdakı fəaliyyətlə bağlı tap şı -
rıq larına uyğun olaraq qeyd edib ki,fəaliyyət pro se -
si nin şəffaflığı, vətəndaş məmnunluğunun təmin
edil məsi prosesində daha da operativ fəaliyyət gös -
tə ril məlidir. Yerli və xarici in ves tor la rın  özəl ləş dir -
mə prosesinə cəlb edilməsi məqsədilə bu sahədə
yeni yanaşmaların tətbiqi genişləndirilməlidir.
Həm çinin bildirib ki, daşınmaz əmlakın qeydiyyatı
tam elektronlaşdırılmalı, prosedurlar daha da sa də -
ləş di rilməlidir. Eyni zamanda torpaqların idarə
edil məsində Peyk Nəzarət Sistemindən istifadə
edil məsi tam təmin edilməli, torpaqların elektron
uço tunun yekunlaşdığı rayonlar üzrə torpaq ida rə -
çi li yi təhlil olunmalı və yeni yanaşmalara dair tək -
lif lər hazırlanmalıdır. 

Vətəndaşlar kadastrla bağlı xidmətlərə mü ra ci -
ət etməzdən öncə dövlət rüsumu və xidmət haq qı -
nın miqdarını öyrənə bilər. Bu Əmlak Məsələləri
Döv lət Komitəsinin elektron xidmətlərindən biri
olan “Kadastr kalkulyatoru”ilə mümkündür. İn for -
ma tiv xidmətlə vətəndaşlar, fiziki və hüquqi şəxslər
on layn qaydada dövlət rüsumu və xidmət haqqını
he sablaya bilir.

Bu elektron xidmət istifadəçiyə “Kadastr plan -
la rının və yerquruluşu xəritələrinin tərtibi” və
“Tor paqların inventarlaşdırılması və müayinə ba -
xış aktlarının tərtibi” ilə bağlı tələb olunan xidmət
haq qı və dövlət rüsumunu öyrənmək imkanı verir.
Və təndaşın öncədən kadastr xidmətləri ilə bağlı
qa nun vericiliyə uyğun olaraq ödəyəcəyi məbləğlə
ta nış olması prosesdə şəffaflığı artırır, şəxsi se çi mi -

nə uyğun daha düzgün qərarı verməsini təmin edir.  
Xidmətdən istifadə etmək istəyən vətəndaşlar

Əm lak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Elektron
Xid mətlər Portalında (e-emdk.gov.az) 40-cı elek -
tron xidmət olan “Kadastr kalkulyatoru” böl mə si nə
daxil ola bilər. Sadə formada istifadəyə uyğun olan
elektron xidmət sahəsindən “Kadastr plan la rı nın və
yerquruluşu xəritələrinin tərtibi” və ya “Tor paq la rın

inventarlaşdırılması və müayinə baxış akt la rı nın
tərtibi” bölməsi seçilir.Xidmətlərdən is ti fa də üçün
əmlakın yerləşdiyi şəhər və rayonu, tor pa ğın sahəsi
və kateqoriyası, ehtimal edilən nöq tə lə rin və
parsellərin sayı daxil edilir. Kadastr plan la rı nın və
yerquruluşu xəritələrinin tərtibi ilə bağlı elek tron
xidmətdən istifadə üçün daşınmaz əm la kın növü,
tərtib olunan plan və ya xəritənin sayı da qeyd

olunur. İstifadəçi öz istəyinə uyğun xidmətin tez -
ləşmə müddətini qeyd etməklə dövlət rüsumu və
xidmət haqqı ilə bağlı dəqiq məbləği öyrənə bilər.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
göstərilən xidmətlərdə çevikliyə və məmnunluğa
yönələn belə üstünlüklər fəaliyyətdə səmərəliliyi
artırır, vətəndaşların xidmətlərdən rahatlıqla
istifadəsinə şərait yaradır.

Kadastrla bağlı xidmət  haqqını və dövlət rüsumunu əvvəlcədən öyrənmək imkanı- “Kadastr kalkulyatoru”

Daha bir cəbhə bölgəsinin torpaq isti fa də çi li -
yin də idarəetmə mexanizmi təkmilləşdi. Artıq Fü -
zuli rayonun mülkiyyətçiləri torpaqların dəqiq

sərhədlərini, keyfiyyətini müəyyən edəcək. Belə
ki, elektron kadastr uçotuişlərinin verdiyi nə ti cə lər -
dən dövlətlə yanaşı, vətəndaşlar da yararlanır. Baş -

qa sözlə, Füzuli rayonun torpaqları üzrə bütün mə -
lu mat lar real şəraitdə, praktiki olaraq istifadə edi lə -
cək. Bununla da torpaqların istifadəsində sə mə rə li -
li yin təmin olunması üçün görülən işlər daha da
op ti mal və intensiv olacaq.

Bu fikirlər Torpaqların elektron kadastr uçotu
iş lə rinin Füzuli rayonunda yekunu ilə bağlı ke çi ri -
lən təqdimatda səsləndirilib. Tədbirdə komitənin
ta beli qurumlarının, aidiyyəti mərkəzi icra hak i -
miy yəti orqanlarının,bələdiyyələrin, rayon İcra
Ha ki miy yətinin nümayəndələri iştirak edib. Mü -
əs si sə, idarə, təşkilat və media nümayəndələrinin
də ma raq göstərdiyi ictimai təqdimatda bu
layihənin nə ticələri, praktiki əhəmiyyəti, torpaq
ida rə çi li yin də rolu müzakirə olunub.  Qeyd edilib
ki, uçot iş lə ri nəticəsində və tən daş la rın mülkiy -
yətinə verilmiş pay torpaqlarına dair hü quq -
müəyyənedici sə nəd lər də ki texniki gös tə ri ci lər lə
həmin sahəyə dair fak ti ki kadastr gös tə ri ci lə ri
arasındakı uy ğun suz luq la rın aradan qaldırılır.

Həm çinin vətəndaş əldə etdiyi məlumatlar nə ti cə -
sin də torpaqları hansı kənd tə sərrüfatı sahəsinə
cəlb edilməsi ilə bağlı düzgün qə rara qəbul
edəcək, la zı mi aqrotexniki və me li ora  tiv tədbirlər
görəcək. Kadastr uçot işləri nə ti cə sin də hazırlanan
ero zi ya xəritələri sayəsində əra zi lə rin landşaftı
məlum ola caq. Bununla mül kiy yət çi lər tor paq -
ların aşınma zo na sında yerləşib yer ləş mə di yini
müəyyən edə cək lər, eroziyaya qarşı düz gün
mübarizə təd bir lə ri ni həyata keçirə biləcəklər.  

Görülən işlər nəticəsində rayonun sərhədləri
da xilindəki dövlət, bələdiyyə, xüsusi mülkiyyətdə
olan torpaqların həcmi dəqiqləşib. Belə ki, Füzuli
ra yonunun (işğal olunmayan) bələdiyyə hüdudları
da xilində 30,3 min hektar torpaq sahəsinin
mövcudluğu müəyyən olunub. Bəlli olub ki, bu
ərazidən 16,7 min hektarı dövlət, 5,3 min hektarı
bələdiyyə, 8,3 min hektarı xüsusi mülkiyyətdə olan
torpaqların payına düşür. Bələdiyyə hüdudları
daxilindəki torpaq sahələrinin 23,1 min hektara

yaxını (76.2 %-i) kənd təsərrüfatına yararlı
torpaqlardır ki, bunun da 19,4 min hektarını əkin
sahələri təşkil edir. Torpaq islahatı aparılan zaman
rayon üzrə əkin sahəsinin cəmi 17.3 min hektar
olduğu halda, elektron uçotu nəticəsində müxtəlif
uqodiyaların hesabına onun həcminin artaraq 19,4
min hektara çatdığı müəyyən edilib. Uçot işləri
zamanı həmçinin müəyyən edilib ki, torpaq payı
almış ailələrdən 15404 minə yaxının torpaq
ölçüləri 1 hektaradəkdir. Bu da onu göstərir ki, tor -
paq sahələrinin konsolidasiyasına, birləşməsinə
eh tiyac vardır. Həmçinin torpaqların uçotu zamanı
kənd təsərrüfatına yararlı sahələrdə yerləşən öz ba -
şı na salınmış tikili və qurğular barədə də müfəssəl
məlumatlar əldə edilib. Belə ki, həmin ərazilərdə
702 tikili və qurğuların (bundan 366-sı dövlət
mülkiyyətində, 249-u bələdiyyə mülkiyyətində,
87-si xüsusi mülkiyyətdə) olduğu aşkar olunub.

Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran
suallar cavablandırılıb. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
təşkil olunan hərraclarda hər kəs rahatlıqla əmlak
sahibinə çevrilə bilər.Vətəndaşlar bütün növ dövlət
əmlakları üzrə keçirilən hərraclara həm məkana
gəlməklə canlı, həm də gündəlik fəaliyyətdən
uzaqlaşmadan virtual formada qoşula bilər. Dövlət
əmlaklarının özəlləşdirilməsiüzrə növbəti hərrac26
fevral tarixində keçiriləcək. Bu dəfə hərraca
ümumilikdə 119 dövlət əmlakı çıxarılıb. Onlardan
23-ü səhmdar cəmiyyəti, 30-u kiçik dövlət
müəssisə və obyekti, 23-ü qeyri-yaşayış sahəsi, 6-
sı yarımçıq tikili, 37-si isə nəqliyyat vasitəsidir.

Fərqli iqtisadi sahələr üzrə fəaliyyət imkanı
yaradan kiçik dövlət müəssisələrinin ümumi
faydalı sahəsi 12 kv.m və 11 min 266kv.m ara sın -
da dır. Bu kateqoriyadan olan dövlət əmlakları res -
pub likanın müxtəlif regionlarında yerləşir.
Ümumi faydalı sahəsi 573 kv.m-dək olan və İmişli
rayonu üzrə özəlləşməyə çıxarılan obyektlərin
ilkin hərrac qiyməti 31 min manata qədərdir.
Rayonda yerləşən yun tədarükü və qəbulu idarəsi,
mağaza və ye mək xa nalar torpaq sahəsi ilə birgə
özəlləşdirməyə çıxa rılıb. Neftçaladakı dövlət
əmlaklarının isə ümumi faydalı sahəsi 304 kv.m-ə

qədərdir. Kirayə təmir, maye qaz satışı sahələri,
emalatxana və bərbərxana kimi müəssisələr üçün
təyin olunan ilkin hərrac qiy məti 800 manat və 50
min manat arasındadır. Ba la kən və Şəkidəki
əmlak, Oğuz rayonundakı an bar kompleksləri
kiçik dövlət müəssisələri  üzrə ən yük sək ümumi
faydalı sahəyə malikdir. Paytaxt üz rə hərraca
çıxarılan bazar filialı, qeyri-yaşayış bi na sı,
yanacaqdoldurma məntəqəsi və mağazaların ümu -
mi faydalı sahəsi 45.6kv.m və 408 kv.m ara -
sındadır.

Xidmət və ofis fəaliyyəti ilə məşğul olmaq im -

kan ları təklif edən qeyri-yaşayış sahələrindən11-i
pay taxtda, 4-ü Sumqayıtda, digərləri isə res pub li -
ka nın müxtəlif şəhər və rayonlarındadır. Bu növ
döv lət əmlaklarının ümumi faydalı sahəsi 5.8 kv.m
ilə 162.9 kv.m arasındadır.

Səhmdar cəmiyyətlərinin isə 30% ilə 45% ara -
sın da olan səhm paketləri hərraca çıxarılıb. Sər ma -
yə çi lər “Salyan Broyler”, “Masazır Quşçuluq”,
“Bər də Tikinti Quraşdırma” və digər əmlakların
döv lə tə məxsus səhm paketlərinin özəl ləş diril mə -
sin də iştirak edə bilər.Avtomobil sahibi olmaq
istəyən vətəndaşlarMAN LİON, DAEWOO, Nis -

san və VAZ markaları üzrə seçim edə bilər. Hər ra -
ca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin buraxılış ta rix -
lə ri 2005-2009-cu illərdir.

Qeyd edək ki, özəlləşdirməyə çıxarılan dövlət
əm lakları ilə tanış olmaq və hərracda iştirak etmək
is təyən vətəndaşlar komitənin rəsmi saytı
(emdk.gov.az) və Özəlləşdirmə portalına
(privatization.az) daxil ola bilər.Əmlak Məsələləri
Döv lət Komitəsi yerli və xarici investorları, sa hib -
kar ları, iş adamlarını və mülkiyyət sahibi olmaq
istə yən hər kəsi özəlləşmədə fəal iştirak etməyə də -
vət edir.

Daha bir cəbhə bölgəsində kadastr uçotu işləri yekunlaşdı: bu vətəndaşa nə verəcək?

Özəlləşdirmədə növbəti iştirak imkanı: 119 dövlət əmlakı hərraca çıxarıldı
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Rəqabətli hərracda 17 dövlət əmlakı özəlləşdirildi: 6-sı elektron olmaqla 42 sifariş verildi, ilkin hərrac qiyməti 2 dəfəyə yaxın yüksəldi

05 mart 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

29 yanvar 2019-cu il tarixdə respublikanın şəhər və rayonu üzrə keçirilmiş hərraclarda satılmış istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlaklarının siyahısı 

Özəlləşdirildikdən sonra dövlət əmlaklarının
fə aliyyətinin bərpası və yenidən qurulması özəl
sek torun inkişafını təmin edən əsas faktorlardandır.
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi bu sahədə in -
ves tor marağını artırmaq, özəlləşdirməni sürət lən -
dir mək məqsədilə ilə hərraclarda müasir üsullardan
isti fa də edir. Elektron prosedurlar ilə hər kəsin açıq
və şəffafhərraclara olduğu məkandan qoşulması,
seç diyi dövlət əmlakı üzrə rahatiştirakı təmin olu -
nur.

Hərrac iştirakçıları növbəti dəfə bu im kan lar -
dan 29 yanvar tarixində keçirilən hərracda istifadə

et di. Dövlət əmlakları üzrə geniş seçim fürsətləri
və investor aktivliyi iləbudəfəki hərrac rəqabətli
keç di. Belə ki, 17 dövlət əmlakı üzrə 6-sı elektron
ol maqla 42 sifariş verilmişdir. Özəlləşdirilən döv -
lət əmlaklarından 4-ü kiçik dövlət müəssisə və ob -
yek ti, 9-u qeyri-yaşayış sahəsi, 4-ü isə nəqliyyat
va si təsidir.

Alıcılarınqeyri-yaşayış sahələrinə sahib olmaq
ma ra ğı iləbu növ dövlət əmlaklarından 5-nin hər ra -
cı rəqabətli mühitdə reallaşdı. Paytaxtın Suraxanı
ra yo nu, Qaraçuxur qəsəbəsi, Neftçilər küçəsindəki
döv lət obyektinin ümumi faydalı sahəsi 93.4kv.m-

dir. Bu dövlət əmlakı üzrə iştirakçıların mübarizəsi
il kin qiyməti 2 dəfəyə yaxın yüksəltdi. 12 min 500
manat başlanğıc qiymətin elan edilməsi ilə
başlayan hərrac qalib iştirakçının 23 min manat
təklifi ilə yekunlaşdı.Səbail rayonu, Z.Əliyeva
küçəsində yerləşən, ümumi faydalı sahəsi 14.7
kv.m olan qeyri-yaşayış sahəsinin ilkin hərrac
qiyməti 44 min manat olsa da, investor bu dövlət
əmlakını 68 min 500 manata özəlləşdirdi.

Kiçik dövlət müəssisə və obyektləri üzrə
hərracda iştirak edən vətəndaşlar paytaxt üzrə
atelye və əmlak kompleksini özəlləşdirdi. Nəsimi

rayonu, A.Məhərrəmov küçəsindəki 7 saylı atel ye -
nin ümumi faydalı sahəsi 359.4kv.m-dir. İn vet sor -
bu obyekti yenidən qurmaqla gəlirli sahəyə çevirə
bi lər. Qobustan şəhərindəki Taxıl qəbulu mən tə qə -
si  özəlləşdirilən dövlət əmlakları arasında ən yük -
sək- 3763.3kv.m ümumi faydalı sahəyə malikdir.
Geniş torpaq sahəsi ilə birgə özəlləşdirilən obyekt
müxtəlif iqtisadi sahələr üzrəinvestorun uğurlu
fəaliyyətinə imkan yaradacaq.

Rəqabətli mühitdə özəlləşdirilən nəqliyyat
vasitələrindən biri Hyundai markasına aiddir.
İştirakçı buraxılış tarixi 2006-cı il, ilkin qiyməti 6

min manat olan avtomobili  9 min 500 manat təklif
edərək özəlləşdirdi.

Komitənin təşkil etdiyi növbəti hərrac 12 fevral
tarixində ilk dəfəƏmlak Xidmətləri Məkanında
keçiriləcək. Bu hərraca ümumilikdə 125 dövlət
əmlakı çıxarılıb. Onlardan 72-si kiçik dövlət
müəssisə və obyekti, 24-ü qeyri-yaşayış sahəsi, 17-
si səhmdar cəmiyyəti, 12-si isə nəqliyyat
vasitəsidir. Hərraclarda iştirak etmək üçün
komitənin rəsmi saytına (emdk.gov.az) və
Özəlləşdirmə portalına (privatization.az) daxil
olmaq kifayətdir.

Qeyd: Sifarişlər Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri  Dövlət Komitəsi
yanında  Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mər kəzində (Bakı şəhəri, Zeynal Xəlil
küçəsi 11) və yaxud  e–emdk.gov .az elektron portalı vasitəsilə  hərracın ke çiril mə si nə
ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır: Nəq liy yat vasitələri barədə

ətraflı məlumatı privatization.az por ta lın dan almaq olar. Hərracda iştirak etmək üçün
(elektron sifariş ve rən lər istisna olaraq) hərracın keçirilməsinə ən azı 3 bank günü qa -
lanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır: 1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən
sənəd (Hüquqi şəxslər üçün: notarial qaydada təsdiq olunmuş qeydiyyat şəha dət na mə -

si, nizamnaməsi və VÖİN). 2. Əmlak Məsələləri  Dövlət Komitəsi tərəfindən
müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd. (10% məbləğində
beh Mərkəzi Bankda – AZ65NABZ01361150000000004944 nömrəli hesablaşma
hesabına ödənilməlidir) (tel:566-07-44)

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla) 
1. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 7200 720
2. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 7200 720
3. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 7000 700
4. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 7200 720
5. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 7500 750
6. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 7200 720
7. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Toyota Corolla 2009 8000 800
8. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Toyota Corolla 2009 8000 800
9. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Chevrolet Niva (qəzalı vəziyyətdə) 2010 4000 400
10. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Chevrolet Niva (qəzalı vəziyyətdə) 2009 4000 400
11. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Nissan Maxima 2006 6000 600
12. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Nissan Maxima 2007 6000 600

Bakı şəhəri  üzrə  29 yanvar 2019-cu il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış  nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

29 yanvar 2019-cu il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə keçirilmiş hərraclarda satılmış kiçik dövlət müəssisəsinin (obyektlərin) siyahısı

05 mart 2019-cu il tarixində saat 12.00-da təkrar hərraca çıxarılacaq dövlət nəfinə müsadirə edilmiş əmlakların siyahısı

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

Hərraca çıxarılan  ilkin
satış qiyməti (manat)

Hərracda yekun satış
qiyməti (manat)

Sərəncamın
№-si və tarixi

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Qaraçuxur
qəsəbəsi, Neftçilər küçəsi, 1

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti,
3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 93,4 x 12500 23000 №175

29.06.2018

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, T.Abbasov
küçəsi, 4

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti,
1 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 20,3 x 2500 4150 №207

15.09.2017

3 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Ş.Ələkbərova
küçəsi, 7

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti,
Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

4 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 106,9 x 60000 71000 №234

14.09.2018

4 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əşrəf
Əliyev küçəsi, 148

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti,
2 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 121,6 x 20000 20000 №141

16.06.2017

5 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli
qəsəbəsi, AB yaşayış sahəsi, bina 6

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti,
Suraxanı rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 17,5 x 1750 1750 №141

16.06.2017

6 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, D.Əliyeva
küçəsi, 243 saylı binanın həyəti İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1 mərtəbəli binanın bir

hissəsi 27,2 x 13500 13500 №141
16.06.2017

7 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Nizami
küçəsi, 111

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti,
2 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 98,4 x 35000 38350 №141

16.06.2017

8 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Z.Əliyeva
küçəsi, 28

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti,
Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın 1-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi 14,7 x 44000 68500 №191

16.12.2016

№ Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat
vasitələrinin markası

Buraxılış
ili

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərracda yekun
satış qiyməti Protokol №-si və tarixi

1 Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Hyundai Sonata 2007 6000 6000 42/18   27.12.2018
2 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı Hyundai Tucson 2006 6000 9500 42/18   27.12.2018
3 Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı Fiat Doblo 2007 3500 3500 42/18   27.12.2018
4 Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi Hyundai H 100 2002 4500 4500 42/18   27.12.2018

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

(kv.m)
Hərraca çıxarılan  ilkin satış

qiyməti (manat) Hərracda yekun satış qiyməti Sərəncamın №-si və tarixi

1 7 saylı atelye Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu,
A.Məhərrəmov küçəsi, 27A

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 359,4 x 300000 300000 №129    07.10.2016

2 Əmlak komplek-
si

Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Salyan
sosesi, 17H

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 71,7 223,0 63000 63000 №270   19.10.2018

3 Qeyri-yaşayış
binası

Astara şəhəri, S.Vurğun küçəsi,
51

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 98,0 330,0 7000 7000 №152 01.06.2018

4 Taxıl qəbulu
məntəqəsi

Qobustan şəhəri, Bakı-Qazax
avtomobil yolunun 91-ci km

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 3763,3 19551,4 125000 125000 №180       06.07.2018

Sıra sayı Əmlakın adı Əmlakın yerləşdiyi ünvan Ölçü vahidi Miqdarı Əmlakın start (satış) qiyməti                    10% beh                                
Səbail rayonu

1 "BQ" markalı  mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 2,5 0,25
Xətai rayonu

1 "Mersedes-Benz 230 " markalı avtomobil Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 1250 125
2 Müxtəlif markalı mobil telefonlar və yaddaş kartı Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 4 24 2,4
3 Noutbuk Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 3 210 21

Nizami rayonu
1 "Nokia E 1205" markalı  mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 15 1,5
2 "Samsung A1" markalı mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 7,5 0,75

Binəqədi rayonu
1 "Scania" markalı avtomaşın Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 23500 2350
2 "Kenxida" markalı mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 2,5 0,25
3 Gümüş məmulatları Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 13358 9482,5 948,25

Qaradağ rayonu
1 "Samsung SM-T211" markalı  mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 12,5 1,25
2 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 8 130,5 13,05
3 Printer Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 40 4

Gəncə şəhəri
1 Mis naqillər Gəncə şəhəri,Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin  etdiyi saxlanc yeri kq 16 72 7,2

Qeyd: Hərracda iştirak etmək istəyən fiziki və hüquqi
şəxslər satışa çıxarılan əmlaka sifariş vermək üçün Əmlak
Xidmətləri Məkanına müraciət edə bilərlər. Hərraclarda sifariş
və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş, satılan əmlakın ilkin satış
qiymətinin 10% həcmində behi ödəmiş hüquqi və fiziki şəxslər
iştirak edə bilərlər. Sifarişlər Əmlak Xidmətləri Məkanında
(Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20

ünvanında) və yaxud komitənin e-emdk.gov.az elektron
xidmətlər portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank
günü qalanadək qəbul edilir. 

- hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş
qaydada təsdiq edilmiş surətləri;

- fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
- aşağıdakı hesaba 10% behin köçürülməsini təsdiq edən

sənədin surəti;
Hesab nömrəsi:
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi, Kod 210005, VÖEN

1401555071, 
Müxbir hesab AZ85NABZ01360100000003003944,

SWİFT BİK CTREAZ22.
Vəsaiti alan:Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin  yanında

Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi,
Hesab № AZ77CTRE00000000000002647902  VÖEN
2000325371.

Büdcə təsnifatının kodu: 142191
Büdcə səviyyəsinin kodu: 7
Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, X.R.Ulutürk 20             
Tel: 193

manatla
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29 yanvar 2019-cu il tarixində keçirilmiş hərracda satılan dövlət nəfinə müsadirə edilmiş əmlakların siyahısı

2019-cu il mart ayının 5-də keçiriləcəkpul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

05 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərin siyahısı

Sıra sayı Əmlakın adı Əmlakın yerləşdiyi ünvan Ölçü vahidi Miqdarı Əmlakın start  qiyməti                    Əmlakın satış qiyməti                    
Nəsimi rayonu 

1 Mənzil Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, A.Məhərrəmov küçəsi 44A ədəd 1 24000 65000
Sumqayıt şəhəri

1 Mənzil Sumqayıt şəhəri, 16-cı məhəllə, ev 41/6 ədəd 1 19500 19500
2 Mənzil Sumqayıt şəhəri, 5-ci mikrorayon, ev 3/12 ədəd 1 23500 23500

manatla

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

Nizamnamə
kapitalının

həcmi
(manat)

Buraxıl -
mış

səhmlərin
ümumi

sayı
(ədəd)

Bir səhmin
nominal
qiyməti
(manat)

Satışa çıxarılmış səhmlər            Satışa
çıxarılan
səhmlərin
nominal
dəyəri

(manat)

Satışa
çıxarılan
səhmlərin

ilkin hərrac
(satış) qiyməti

(manat)

İlkin satış
qiymətinin

10%-i həcmində
hesablanmış

behin məbləği
(manat)

sayı
(ədəd)

buraxılmış
səhmlərin

ümumi sayında
%-lə

1 Ağcabədi Aqrotexservis №1188 15.12.1997 Ağcabədi rayonu, Hindarx kəndi 658526,60 329263 2,00 98791 30,00 197582,00 98791,00 9879,10
2 Ağcabədi Reproduktor Quşçuluq №65 19.02.2002 Ağcabədi rayonu, Ağcabədi-Zərdab şosesinin 12-ci km-i 142824,00 71412 2,00 21431 30,01 42862,00 21431,00 2143,10
3 Azərinkom №53 04.03.1997 Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Ə.Əliyev küçəsi, 38 77799,60 38900 2,00 13615 35,00 27230,00 13615,00 1361,50
4 Əli Bayramlı Kimyəvi Təmizləmə №96  17.04.2007 Şirvan şəhəri, Mehmandarov küçəsi, 1 85986,00 171972 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70
5 Kürdəmir Kəndkimya № 399 04.07.97 Kürdəmir şəhəri, S.Şıxəliyev küçəsi, 50 170630,60 85316 2,00 25624 30,03 51248,00 25624,00 2562,40
6 Mingəçevir Qum Çınqıl №1323 21.09.1998 Mingəçevir şəhəri, 20 Yanvar küçəsi, 1 1033746,20 516873 2,00 155117 30,01 310234,00 155117,00 15511,70
7 Neftçala Ət №273 02.06.1997 Neftçala rayonu, Aşağı Surra kəndi 175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30
8 Port İliç Xidmət №357 26.06.1997 Lənkəran rayonu, Liman şəhəri 171316,00 85658 2,00 25698 30,00 51396,00 25698,00 2569,80
9 Sabirabad Mexanikləşdirmə №127 23.01.1998 Sabirabad şəhəri,H.Həmidov küçəsi,109 850208,80 425104 2,00 127552 30,00 255104,00 127552,00 12755,20
10 Sabunçu Ticarət Təchizat №93 16.04.2007 Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, 1-ci Zabrat qəsəbəsi, Frunze küçəsi, 13 90162,00 45081 2,00 20135 44,66 40270,00 20135,00 2013,50
11 Şıxlar Broyler №544  06.04.1998 Masallı rayonu, Şıxlar kəndi 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00
12 Tovuz Məişət №596 15.08.1997 Tovuz şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 14 110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80
13 Ucar ağac emalı №52  27.02.2004 Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 10 70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30
14 Ucar İnşaat Xidmət №361  28.11.2007 Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 13 25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40
15 Xaçmaz Mexanizasiya Nəqliyyat №93  15.04.2005 Xaçmaz şəhəri, Sabir küçəsi, 4 123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30
16 Xırdalan yük nəqliyyat №316  27.12.2006 Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, keçid 1290 83692,00 41846 2,00 18731 44,76 37462,00 18731,00 1873,10
17 Xosrov Metal Plastmas №541 06.04.1998 Ağdaş rayonu, Xosrov kəndi 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00
18 Yevlax Kəndkimya №246  09.02.1998 Yevlax şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 15 185295,60 92647 2,00 27794 30,00 55588,00 27794,00 2779,40
19 Yevlax Kəndkimya Təchizat № 453 23.03.1998 Yevlax şəhəri, S.Vurğun küçəsi,3 738888,80 369444 2,00 110879 30,01 221758,00 110879,00 11087,90
20 Yevlax Taxılçı № 182  30.04.1997 Yevlax şəhəri, Ordubadi küçəsi, 56 763932,00 190983 4,00 19228 10,07 76912,00 38456,00 3845,60
21 Yevlax Tikinti Quraşdırma №09  23.01.2007 Yevlax şəhəri, Aran qəsəbəsi 65004,00 65004 1,00 19516 30,02 19516,00 9758,00 975,80
22 Zabrat Tikinti Quraşdırma №663   20.04.1998 Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zabrat-2, Tramvay küçəsi 87385,60 43692 2,00 13107 30,00 26214,00 13107,00 1310,70
23 Zaqatala Sənaye Kombinatı №56  28.02.2003 Zaqatala rayonu, İkinci Tala kəndi 53750,00 26875 2,00 8080 30,07 16160,00 8080,00 808,00
Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab

edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş  hüquqi və
fiziki  şəxslər iştirak edə bilərlər. Sifarişlər Azərbaycan Res pub -
li ka sının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Əmlak Xid mət -
ləri Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza
Ulutürk küçəsi, 20) və yaxud komitənin e-emdk.gov.az elektron
xidmətlər portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank
günü qalanadək  qəbul olunacaqdır. Məlumat dərc olunduğu
gündən hərracda iştirak etmək arzusunda olan fiziki və hüquqi

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

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

-müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifariş;
-müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən
ödəmə sənədinin surəti; 

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

-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş

qaydada təsdiq edilmiş surətləri;        
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti. 

Pul hərracı 2019-cu ilin    mart ayının 5-də saat 09:30-da
Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri,
Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) keçiriləcəkdir. 

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Goranboy şəhəri üzrə:
ünvan: Goranboy şəhəri, İlham İsmayılov küçəsi 31, əlaqə

telefonu: (kod 02224) 5-21-67

Şəmkir şəhəri üzrə: ünvan: Şəmkir şəhəri, S.Vurğun küçəsi,
162 əlaqə telefonu: (kod 02230) 5-33-71

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Samux şəhəri üzrə: 
ünvan: Samux şəhəri, H.Kərimov küçəsi , əlaqə telefonu:

(kod 02227) 5-12-82

Gəncə şəhəri üzrə: ünvan: Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,
Zərifə Əliyeva küçəsi, 3 əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Sabirabad şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Sabirabad şəhəri üzrə: ünvan: Sabirabad şəhəri, İlham

İsgəndərov küçəsi 9, əlaqə telefonu: (kod 02123) 5-63-52
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Ucar şəhəri üzrə: ünvan: Ucar şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi

28, əlaqə telefonu: (kod 02021) 3-01-13, 3-36-77
Salyan şəhəri üzrə: 

ünvan: Salyan şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi 107, əlaqə tele-
fonu: (kod 02125) 5-04-57, 5-05-16

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

05 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

05 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Sabirabad şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

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

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

(kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
binası

Goranboy rayonu,
Qazanbulaq qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 109,5 503,0 x 1000 x  750 1750 175 

2 3 saylı
yeməkxana

Şəmkir rayonu,
Könüllü kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 159,4 x x 5000 x x 5000 500 

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Samux şəhəri, Heydər Əliyev
prospekti, 4A Samux Rayon İcra Hakimiyyəti 1 mərtəbəli binanın bir

hissəsi 62,3 x 4500 x 4500 450 

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,
Dədə Qorqud küçəsi, 50B

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Gəncə şəhəri
Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 29,4 x 1500 x 1500 150 

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Sabirabad şəhəri,
İ.İsgəndərov küçəsi, 1

“Azərmənzilkomplektlayihətəmir” İxtisaslaşdırılmış
Çoxsahəli Birliyi, Sabirabad rayon Mənzil İstismar Sahəsi

5 mərtəbəli binanın 1-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi 110,4 x 10000 x 10000 1000 

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək  kollektivinə  güzəştli
şərtlərlə satılmış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Yüksəliş yardımçı təsərrüfatı Salyan rayonu,
Peyk kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 14,8 975173,9 x 1500 x 750000 751500 75150 

2 "Ucar 3 nömrəli Təmir Quraşdırma"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Ucar şəhəri, 29-
cu məhəllə

Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin sərəncamında 181,8 9934,0 x 5000 x  35000 40000 4000 
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları mart ayının 7-də  keçiriləcəkdir.

(Ərizələr 04 fevral 2019-cu il tarixdən 07 mart 2019-cu il tarixədək qəbul edilir)

05 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Gəncə şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

Sıra
№ si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra hakimiyyəti,
bələdiyyə)

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

Müsabiqə və ya hərraca
çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı

ilə bağlanacaq müqavilənin
layihəsi ilə tanış olma tarixi,

vaxtı və ünvanı

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

lir

Satışda normativ
qiymət, icarədə
icarə haqqının

aşağı həddi
(manatla)

Hərracda ilkin
qiymət, hərrac addımı

və ya müsabiqədə
qiymət, icarədə icarə

haqqı (manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə

verilir

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

zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq
edən sənədin

nömrəsi

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

H.Əliyev prospekti 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
07 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Mingəçevir şəhəri
1,6850 ha

İcarə 1,69 80,00 Heyvandarlıq IV qrup, örüş 903012001144

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

H.Əliyev prospekti 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
07 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Mingəçevir şəhəri
7,9013 ha

İcarə 61,62 553,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 903012001145

3 Ağdaş rayonu Orta Ləki
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev prospekti 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
07 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Mingəçevir şəhəri
300 kv.m

Satılır 23,79 3150,00 315,00 Sahibkarlıq V qrup, şərti yararsız 903012001116

4 Ağdaş rayonu Qobuüstü
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev prospekti 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
07 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Mingəçevir şəhəri
4,1681 ha

İcarə 37,50 176,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 903012001143

5 Ağdaş rayonu Qobuüstü
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev prospekti 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
07 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Mingəçevir şəhəri
4,8042 ha

İcarə 43,23 202,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 903012001142

6 Ağdaş rayonu Qobuüstü
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev prospekti 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
07 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Mingəçevir şəhəri 8,0 ha İcarə 8,06 296,00 Heyvandarlıq III qrup, örüş 903012001109

7 Ağdaş rayonu Qobuüstü
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev prospekti 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
07 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Mingəçevir şəhəri 9,25 ha İcarə 9,32 343,00 Heyvandarlıq IV qrup, örüş 903012001108

8 Ağdaş rayonu Qobuüstü
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev prospekti 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
07 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Mingəçevir şəhəri 24,9 ha İcarə 25,09 922,00 Heyvandarlıq IV qrup, örüş 903012001126

9 Ağdaş rayonu Pirkəkə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev prospekti 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
07 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Mingəçevir şəhəri 11,0 ha İcarə 11,08 407,00 Heyvandarlıq III qrup, örüş 903012001141

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

küç 75 Tel:(022) 295 17 96
07 mart 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

150 kv.m
Satılır 72,00 4275,00 Sahibkarlıq II zona 501012001419

11 Qazax rayonu Aslanbəyli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küç 75 Tel:(022) 295 17 96
07 mart 2019, 15:00-dan
18:00-dək Qazax rayonu

4,993 ha
İcarə 3,60 250,00 Heyvandarlıq Örüş 501012001467

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

N.Nərimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72
07 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Xaçmaz rayonu
400 kv.m

Satılır 192,00 1400,00 140,00 Həyətyanı II zona 302012001875

13 Xaçmaz rayonu Aşağı
Zeyid Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72
07 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Xaçmaz rayonu 6,0 ha İcarə 64,08 300,00 30,0 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 302012003041

14 Xaçmaz rayonu Aşağı
Zeyid Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72
07 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Xaçmaz rayonu
7914 kv.m

İcarə 8,45 40,00 4,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 302012003041

15 Xaçmaz rayonu Aşağı
Zeyid Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72
07 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Xaçmaz rayonu
1,0115 ha

İcarə 10,80 50,60 5,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 302012003042

16 Xaçmaz rayonu Çarxı
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72
07 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Xaçmaz rayonu 8 ha İcarə 11,60 480.00 48,00 Heyvandarlıq III qrup, örüş 302012003004

17 Quba rayonu Barlı
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72
07 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Xaçmaz rayonu
120 kv.m

Satılır 15,31 633,60 64,00 Sahibkarlıq V qrup, şərti yararsız 303012001254

18 Şabran rayonu Dəvəçi
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72
07 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Xaçmaz rayonu
28 kv.m
Satılır 1,70 322,00 33,00 Sahibkarlıq V qrup, şərti yararsız 304012000474

19 Beyləqan rayonu Beyləqan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
07 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Beyləqan rayonu
48 kv.m
Satılır 14,40 729,60 Sahibkarlıq II zona 607012000351

20 Beyləqan rayonu Mil
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
07 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Beyləqan rayonu
300 kv.m

Satılır 31,68 3900,00 Sahibkarlıq V qrup, şərti yararsız 607012000687

21 Ağcabədi rayonu Hindarx
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
07 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Beyləqan rayonu
96 kv.m
Satılır 10,13 1344,00 Sahibkarlıq V qrup, şərti yararsız 608012000793

22 Ağcabədi rayonu Minəxorlu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu,

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
07 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Beyləqan rayonu 13,0 ha İcarə 159,12 1950,00 Kənd təsərrüfatı II qrup, əkin 608012000765

23 Ağcabədi rayonu Minəxorlu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu,

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
07 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Beyləqan rayonu 10,0 ha İcarə 122,40 1500,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 608012000764

24 Masallı rayonu Ərkivan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəh,

H.Əliyev prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
07 mart 2019, 15:00-dan

18:00-dək Cəlilabad şəhəri 5 ha İcarə 7.5 515,00 51,50 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

III qrup, bonitet balı 50 ,
kolluq 805012000750

25 Şəki rayonu Aşağı Göynük
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
07 mart 2019, 15:00-dan
18:00-dək Şəki şəhəri 50,0 ha İcarə 120,00 1000,00 Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq) Örüş 404012004522

26 Qəbələ rayonu Nic
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56  
07 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Qəbələ rayonu
160 kv.m

Satılır 63,38 1760,00 Sahibkarlıq şərti yararsız 406012000928

27 Oğuz rayonu Oğuz
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56  
07 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Qəbələ rayonu
150 kv.m

Satılır 76,50 1570,50 Sahibkarlıq I zona 405012001949

28 Oğuz rayonu Oğuz
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56  
07 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Qəbələ rayonu
90 kv.m
Satılır 45,90 942,30 Sahibkarlıq I zona 405012001948

29 Oğuz rayonu Oğuz
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56  
07 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Qəbələ rayonu
50 kv.m
Satılır 15,00 523,50 Sahibkarlıq II zona 405012001950

30 Oğuz rayonu Muxas
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56  
07 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Qəbələ rayonu
17,7939 ha

İcarə 42,71 640,58 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) Örüş 405012001969

31 İsmayıllı rayonu Soltankənd
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56  
07 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Qəbələ rayonu
5,2526 ha

İcarə 4,16 131,84 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) Şərti yararsız 407012001320

32 İsmayıllı rayonu Soltankənd
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56  
07 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Qəbələ rayonu
48,423 ha

İcarə 38,35 1215,42 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) Örüş 407012001326

33 İsmayıllı rayonu
Hacıhətəmli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56  
07 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Qəbələ rayonu
1000 kv.m

Satılır 101,40 1980,00 Həyətyanı I qrup, əkin 407012001168

34 İsmayıllı rayonu
Hacıhətəmli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56  
07 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Qəbələ rayonu
1000 kv.m

Satılır 101,40 1980,00 Həyətyanı I qrup, əkin 407012001167

35 İsmayıllı rayonu
Hacıhətəmli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56  
07 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Qəbələ rayonu
1200 kv.m

Satılır 121,68 2376,00 Həyətyanı I qrup, əkin 407012001169

36 İsmayıllı rayonu
Hacıhətəmli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56  
07 mart 2019, 15:00-dən

18:00-dək Qəbələ rayonu
1200 kv.m

Satılır 121,68 2376,00 Həyətyanı I qrup, əkin 407012001170

05 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Ağdam şəhərində  təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satılmış hissə (15%)

(manat)

Torpaq  sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 145 saylı bufet Gəncə şəhəri, Nizami rayonu,
Şəddadilər küçəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 299,2 786,0 1 20000 x 20000 40000 4000 

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Gəncə şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Gəncə şəhəri üzrə: ünvan: Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,

Zərifə Əliyeva küçəsi, 3 əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Ağdam şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Ağdam şəhəri üzrə: ünvan: Ağdam rayonu, Quzanlı qəsəbəsi
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
binası

Ağdam rayonu,
Böyükbəyli kəndi

Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti, Üçoğlan kənd
inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyi

1 mərtəbəli
ayrı tikili 210,8 2186,5 10000 5000 15000 1500 
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05 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Lənkəran təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə

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

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Əmlak kom-
pleksi

Lənkəran rayonu,
Darquba kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 62,3 1371,1 x 3250 x  4250 7500 750 

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Lənkəran şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Lənkəran şəhəri üzrə: ünvan: Lənkəran şəhəri, Qala

Xiyabani küçəsi 30, əlaqə telefonu: (kod 02525) 5-15-13
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların
Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə
verilməsi şöbəsindən almaq olar.

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların
Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə
verilməsi şöbəsindən almaq olar.

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların
Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə
verilməsi şöbəsindən almaq olar.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissi -
yasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank
günü qalanadək təqdim olunmalıdır:

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

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

3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında
müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.

İmişli şəhəri üzrə: ünvan: İmişli şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 11,

əlaqə telefonu: (kod 02124) 6-35-31, 6-40-29
Şabran şəhəri üzrə:
ünvan: Şabran şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 39 əlaqə

telefonu: (kod 2335) 3-26-84
Cəlilabad şəhəri üzrə: ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər

Əliyev prospekti, 151 əlaqə telefonu: (kod 02524) 5-50-03
Hacıqabul şəhəri üzrə:
ünvan: Hacıqabul şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 15, əlaqə

telefonu: (kod 02120) 4-41-07
Quba şəhəri üzrə: 
ünvan: Quba şəhəri, Qasım İsmayılov küçəsi 3, əlaqə

telefonu: (kod 02333) 5-31-62
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərrac -

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac İsmayıllı şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

İsmayıllı şəhəri üzrə: ünvan: İsmayıllı şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti 46, əlaqə telefonu: (kod 02028) 5-64-64
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissi ya -
sına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank
günü qalanadək təqdim olunmalıdır:

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında
müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

Ucar şəhəri üzrə: ünvan: Ucar şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi
28, əlaqə telefonu: (kod 02021) 3-01-13, 3-36-77

Tovuz şəhəri üzrə:  ünvan: Tovuz şəhəri, M.Şəhriyyar küçəsi
3, əlaqə telefonu: (kod 02231) 5-43-19

Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərrac -
ların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və
icarəyə verilməsi şöbəsindən almaq olar.

05 mart 2019-cu il tarixdə saat 11:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlin siyahısı

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

05 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı
(Aşağıda göstərilən müəssisə və obyektlərin işçilərinə güzəştli satış bu elan dərc olunduğu gündən etibarən 25 gün ərzində keçirilir)

05 mart 2019-cu il tarixdə saat 11:00-da İsmayıllı şəhərində hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

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

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Nizami rayonu,
Ə.Vəliyev küçəsi, 3

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı
Departamenti, Nizami rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 176,7 x 30000 x 30000 3000 

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi təşkilatın adı Özəlləşdirilən torpaq sahəsi
(kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış) qiyməti
(manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış)
qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Darayıcı sexin yarım-
çıq tikilisi

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu,
Puta qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 36074,7 20000 180000 200000 20000 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi
Ümumi

faydalı sahəsi
(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış)

qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Nərimanov
rayonu, F.Yusifov küçəsi, 69

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamenti, 2
saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

9 mərtəbəli binanın 1-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi 266,7 x 200000 x 200000 20000 

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı

İcarə müqavilə-
sinin nömrəsi

və tarixi

Ümumi
faydalı sahəsi

(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Güzəştli satışda
iştirak hüququ olan

şəxslərin sayı

Əmlakın start
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Əmlakın ilkin
satış qiyməti

(manat)

Güzəştli satışa
yönəldilən hissəsi

(15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış)

qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10%
beh

(manat)

1 "Dəvəçi"
Mehmanxanası

Şabran şəhəri, M.Ə.Rə -
sul zadə küşəsi, 26

Şabran Rayon İcra Hakimiyyəti, Şabran rayon
"Yaşıllıq və Təmizlik" İdarəsi x 582,5 1583,5 x 72000 72000 x  28000 100000 10000 

2
"Elvin"

Avtomotoservis və
Ticarət sahəsi

Hacıqabul şəhəri,
R.Behbudov küçəsi, 65

Azərbaycan Respublikası "Avtomotoservis və
Ticarət" İstehsalat Birliyi, Şirvan

"Avtomotoservis və Ticarət" müəssisəsi
x 21,2 5445,8 x 5000 5000 x  60000 65000 6500 

3 "Ümid" kiçik
müəssisəsi

Quba şəhəri, Vaqif
küçəsi, 139A

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə
Mərkəzi x 47,6 5348,0 x 15000 15000 x  85000 100000 10000 

4 Talabı kənd klubu Quba rayonu, Talabı
kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Na zir -
liyi, Xaşmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi x 267,1 360,6 3 8000 6800 1200 2000 8800 880 

5 Təmir-Tikinti
Sahəsi

İmişli şəhəri,
H.Aslanov küçəsi, 11A

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə
Mərkəzi x 137,1 1864,3 1 10000 8500 1500 15000 23500 2350 

6 Əliqasımlı Üzüm
Qəbulu Məntəqəsi

Cəlilabad rayonu,
Əliqasımlı kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə
Mərkəzi x 7,5 22355,3 1 5000 4250 750 45000 49250 4925 

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

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi təşkilatın adı Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış)
qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 İctimai iaşə obyektinin
yarımçıq tikilisi

İsmayıllı rayonu,
Qalınçaq kəndi

İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti, İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısının Qalınçaq kənd İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 2868,0 1000 14000 15000 1500 

№ Müəssisə və obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı
Ümumi

faydalı sahəsi
(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satılmış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10%
beh

(manat)

1 "Saatlı 47 nömrəli İxtisaslaşdırılmış Təmir
Tikinti" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Saatlı şəhəri, M.F.Axun -
dov küçəsi, 212

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
sərəncamında 420,2 7080,2 x 13500 x 40500 54000 5400 

2 "Saatlı Layihə Kəndtikinti Kombinatı"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

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

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
sərəncamında 534,8 4626,0 x 27000 x 31500 58500 5850 

3 Tikiş Fabrikinin Ucar filialı Ucar şəhəri, H.Sultanov
küçəsi, 2

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə
Mərkəzi 189,4 5010,5 x 9000 x  36000 45000 4500 

4 Əyyublu kənd Diyarşunaslıq Mədəniyyət
evi

Tovuz rayonu, Əyyublu
kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi 763,5 2054,4 6 49500 x  9900 59400 5940 
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05 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

05 mart 2019-cu il tarixdə saat 11:00-da İsmayıllı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiya -
sına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank
günü qalanadək təqdim olunmalıdır:

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Lənkəran şəhəri üzrə:
ünvan: Lənkəran şəhəri, Qala Xiyabani küçəsi 30, əlaqə tele-

fonu: (kod 02525) 5-15-13

Oğuz şəhəri üzrə: ünvan: Oğuz şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi,
64 əlaqə telefonu: (kod 2421) 5-26-44

Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərrac -
ların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və
icarəyə verilməsi şöbəsindən almaq olar.

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac İsmayıllı şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

İsmayıllı şəhəri üzrə: ünvan: İsmayıllı şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti 46, əlaqə telefonu: (kod 02028) 5-64-64
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Goranboy şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Goranboy şəhəri üzrə: ünvan: Goranboy şəhəri, İlham

İsmayılov küçəsi 31, əlaqə telefonu: (kod 02224) 5-21-67
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiya -
sına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank
günü qalanadək təqdim olunmalıdır:

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Gəncə şəhəri üzrə: 
ünvan: Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Zərifə Əliyeva küçəsi, 3

əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76

Qazax şəhəri üzrə: ünvan: Qazax şəhəri, Azadlıq küçəsi, 75
əlaqə telefonu: (kod 02229) 5-17-96

Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərrac -
ların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və
icarəyə verilməsi şöbəsindən almaq olar.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiya -
sına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank
günü qalanadək təqdim olunmalıdır:

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərrac -
ların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və
icarəyə verilməsi şöbəsindən almaq olar.

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərrac Lənkəran şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Lənkəran şəhəri üzrə: ünvan: Lənkəran şəhəri, Qala

Xiyabani küçəsi 30, əlaqə telefonu: (kod 02525) 5-15-13
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Goranboy şəhəri üzrə: ünvan: Goranboy şəhəri, İlham

İsmayılov küçəsi 31, əlaqə telefonu: (kod 02224) 5-21-67
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satılmış hissə  (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

10% beh
(manat)

1
"Lənkəran Mexaniki Təmir

Zavodu" Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti

Lənkəran şəhəri, Heydər
Əliyev prospekti, 323

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 3954,1 29359,9 1 225000 x 300000 525000 52500 

2 Əmlak kompleksi Oğuz rayonu, Calut
kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 66,0 2644,6 x 3750 x 11250 15000 1500 

05 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Goranboy şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

05 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da  respublikanın şəhər və rayonlarında
təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

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

05 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Lənkəran şəhərində
təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

05 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Goranboy şəhərində
təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi təşkilatın adı Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış)
qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 İnzibati binanın
yarımçıq tikilisi

İsmayıllı rayonu,
Əhən kəndi

İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti, Əhən kənd inzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndəliyi 3258,7 2250 7500 9750 975 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satılmış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10%
beh

(manat)

1 Qazanbulaq qəsəbə
Mədəniyyət evi

Goranboy rayonu,
Qazanbulaq qəsəbəsi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi 224,9 262,6 4 5000 x 1000 6000 600 

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,
Heydər Əliyev prospekti, 23

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Gəncə şəhəri
Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 57,6 x 4000 x 4000 400 

2 Qeyri-yaşayış
binası

Qazax şəhəri, Heydər Əliyev
prospekti, 54

Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti, Mənzil İstismar
Sahəsi 1 mərtəbəli ayrı tikili 119,1 225,0 11500 1000 12500 1250 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə

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

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Şadlıq evi Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Qobustan
qəsəbəsi, Salyan yolu küçəsi, 5A

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 351,9 740,2 x 26000 x 13000 39000 3900 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən  torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satılmış  hissə

(15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Darquba kənd
klubu

Lənkəran rayonu,
Darquba kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Lənkəran Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 127,4 162,5 3 1500 x 500 2000 200 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Yardımçı
təsərrüfat

Goranboy rayonu,
Qarapirimli kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 782,6 86000,0 x 40000 x 100000 140000 14000 
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05 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında
təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiya -
sına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank
günü qalanadək təqdim olunmalıdır:

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına
ödənilməlidir).

Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə:
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak Xidmətləri

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

küşəsi, 20)
Balakən şəhəri üzrə:

ünvan: Balakən şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 70
(Balakən şəhəri İcra Hakimiyyətinin binası) əlaqə telefonu: (kod
02429) 5-10-56

Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərrac -
la rın Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və
icarəyə verilməsi şöbəsindən almaq olar.

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Cəlilabad şəhəri üzrə: ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər

Əliyev prospekti, 151 əlaqə telefonu: (kod 02524) 5-50-03
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Ağdaş şəhəri üzrə:
ünvan: Ağdaş şəhəri, Heydər Əliyev Xıyabanı küçəsi, 1,

əlaqə telefonu: (kod 02023) 5-22-99

Goranboy şəhəri üzrə: ünvan: Goranboy şəhəri, İlham
İsmayılov küçəsi 31, əlaqə telefonu: (kod 02224) 5-21-67

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların
Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə
verilməsi şöbəsindən almaq olar.

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların
Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə
verilməsi şöbəsindən almaq olar.

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

Astara şəhəri üzrə: ünvan: Azərbaycan küçəsi 15, əlaqə

telefonu: (kod 02522), 5-11-28
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına
ödənilməlidir).

Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə:
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak Xidmətləri

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

küşəsi, 20)
Sumqayıt şəhəri üzrə: ünvan: Sumqayıt şəhəri, 18-ci mə -

həllə, bina 4/12, əlaqə telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80
Şəmkir şəhəri üzrə: ünvan: Şəmkir şəhəri, S.Vurğun küçəsi,

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

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

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

Ümumi
faydalı sahəsi

(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satılmış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış)

qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10%
beh

(manat)

1 "Çiçək" Sağlamlıq
Mərkəzi

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Buzovna
qəsəbəsi, Ordubadi küçəsi, 49B

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 461,6 3476,2 x 50000 x 200000 250000 25000 

2 "Qubek Otel"
İstirahət Zonası Balakən şəhəri, Gözəlov küçəsi, 102 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, Sosial İnkişaf

İdarəsi 9297,4 13400,0 x 9000000 x  100000 9100000 910000 

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

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

05 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

05 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Astara şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi təşkilatın adı Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

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

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış)
qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 140 yerlik uşaq bağçasının yarımçıq
tikilisi

Cəlilabad rayonu,
Privolnoye kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisə lərinin
İdarəetmə Mərkəzi 2463,6 25000 5000 30000 3000

№ Müəssisə və obyektin
adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı

Ümumi
faydalı sahəsi

(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satılmış hissə

(15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Bulaqotağı kənd
klubu

Ağdaş rayonu,
Bulaqotağı kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Ağdaş Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 108,4 200,0 x 3700 x  300 4000 400 

2 Səfikürd kənd klubu Goranboy rayonu,
Səfikürd kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Gəncə Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 69,4 215,3 2 5500 x  500 6000 600 

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı

Ümumi
faydalı sahəsi

(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 "Tələbə" İcarə
Müəssisəsi

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu,
A.Gəraybəyli küçəsi, 53A

İstehsal və Xidmət Müəssisə lərinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 279,2 320,8 1 53125 18750 56000 109125 10913 

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

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

Əmlakın ilkin (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Səbail rayonu,
S.Vurğun küçəsi, 1

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı
Departamenti, Səbail rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

3 mərtəbəli binanın 1-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi 22,2 x 50000 x 50000 5000 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı

Əmlakın start
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satılmış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10%
beh

(manat)

1 "Azərbaycan"
kinoteatrı

Astara şəhəri, Azərbaycan
küçəsi, 89

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Lənkəran Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 442,6 2500,0 x 25000 x 25000 50000 5000 

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

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satılmış hissə

(15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 3 saylı avtomobillərə
qazdoldurma stansiyası

Sumqayıt şəhəri, Bakı-Quba yolunun 36-cı kilo-
metrliyi

İstehsal və Xidmət Müəssi sə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 29,7 9308,0 x 50000 x  90000 140000 14000 

2 12 saylı mağaza Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Korgöz qəsəbəsi,
AZNS yaşayış massivi, "36K"

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 313,2 1205,8 1 12500 x  6000 18500 1850 

3 Şəmkir Balıq Zavodu

Şəmkir rayonu, Dəllər qəsəbəsi (torpaq sahəsi
4593.0 kv.m, faydalı sahəsi 280.6 kv.m) Şəmkir
rayonu, Sarıtəpə kəndinin ərazisi-Vətəkə (torpaq

sahəsi 9900.0 kv.m, faydalı sahəsi 60.8 kv.m)

Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi 341,4 4593,0 1 34000 12000 11250 45250 4525 
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05 mart 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında
təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına
ödənilməlidir).

Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq

yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə:
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak Xidmətləri

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

20)
Qusar şəhəri üzrə: 

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

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

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы 

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Гейдиййат нюмряси: 389
Тираж: 3 000

Цнван: АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району,
Кейкаб Сяфярялийева кцч., 25.

Телефон: 489 02 25; e-mail: mulkiyyet@gmail.com
Гязетдя “АзярТАъ” информасийа аэенттлийинин 

материаларындан истифадя  олунур. 
Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

Ləğvetmə prossesində olan Quba Mini Motors ASC
balansında olan 100 adda daşınar və daşınmaz əmlak
satışa çıxarılır. Önə çıxarılmış əşyaların siyahısı.
Maşın və avandanlıqlar:
1. Avtomatlaşdırılmış maşın
2. 5b 310p dəzgahı
3. Şaquli frezer dəzgahı 6t-10
4. Avtomaşın Jiquli VAZ-21063  
5. Torna -Tapanca avtomat 1d-118
və digər cihazlar.
Bina və Qurğular:
1. İnzibatibina 2 mərtəbəli
2. Başistehsalkorpusu
3. Hopdurmasexi
4. Qazanxana
vədigərləri.
Nəqliyyat vasitələri:
1. Avtomaşın KAMAZ 5320
2. UAZ-3303-01
Torpaq sahəsi 
1. (0,19975 ha)
Əşyaların tam təsviri, siyahısı və satış prossesi
haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün 050-566-
62-61 nömrəsi ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satılmış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 "Aydınlıq" şad-
lıq evi

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan
qəsəbəsi, Yesenin küçəsi, 247

İstehsal və Xidmət Müəssisə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 405,3 x 1 89500 x x 89500 8950 

2 10 saylı
yeməkxana

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lökbatan
qəsəbəsi, N.Nərimanov küçəsi, 15

İstehsal və Xidmət Müəssisə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 621,6 668,3 1 80750 28500 10000 90750 9075 

3 Qusar Kərpic
sexi Qusar rayonu, Hil kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisə -

lərinin İdarəetmə Mərkəzi 206,0 170160,0 x 5000 x 205000 210000 21000 
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