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Bayram ərəfəsində cəbhə bölgəsində
geniş “Kütləvi çıxarış” kampaniyası
keçirildi: Ağdamın 12 kəndinin
əhalisinə çıxarışlar verildi

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

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

Azərbaycan xalqını, qarşıdan gələn Novruz Bayramı münasibətilə təbrik edirik!

Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrik

Prezident İlham Əliyev Novruz bayramı münasibətilə
ümumxalq şənliyində iştirak edib

Hörmətli həmvətənlər! 
Sizi Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təb -

rik edir, bu əziz bayram günlərində hamınıza bahar
əhval-ruhiyyəsi, cansağlığı və səadət arzulayıram.

Qədim dövrlərdən bəri mənəvi həyatımızın ən
dərin qatlarına nüfuz etmiş və milli-mədəni dəyər lə -
ri mizin təşəkkülündə müstəsna yer tutmuş Novruz
bay ramı əcdadımızın indiki nəsillərə misilsiz ya di -
ga rıdır. Təbiətlə insanın vəhdətinə dair təsəvvürləri

yaşa dan rəngarəng Novruz mərasimlərində xalq ı mı -
zın dolğun həyat fəlsəfəsi və zəngin düşüncə dün ya -
sı parlaq təcəssümünü tapmışdır.

Azərbaycan torpağında Novruz bayramı daim
yad təsirlərdən uzaq tutulmuş və heç bir qüvvəyə
onu insanlarımızın qəlbindən çıxarmaq imkanı ve -
ril məmişdir. Biz onun böyük mənəvi gücü sa yə sin -
də keçmişimizin mürəkkəb dövrlərində belə nik bin -
liyi mizi və gələcəyə inamımızı qoruyub saxlamağı

ba carmışıq. Yaz bayramının bu gün əsl ümumxalq
bay ramı mahiyyəti qazanması dövlət müs tə qil li yi -
mi zin nailiyyətlərindəndir.

Baharın yurdumuza hər gəlişi əsrlərin yad da şın -
da iz qoymuş mərasimlərimizə uyğun, yüksək tən -
tə nə ilə qeyd olunur. Qloballaşma dalğasının geniş
vü sət aldığı və ənənəvi dəyərlərin sürəkli də yi şik lik -
lə rə məruz qaldığı bir zamanda Novruz bayramı ta -
ri xi-mədəni irsə bağlılığımızın ifadəsinə çev ril miş -

dir. Özündə insanlığa xas ali dəyərləri cəmləşdirmiş
bu bayramın UNESCO tərəfindən ümumbəşəri irsin
şah əsərləri sırasına daxil edilməsi hər birimiz üçün
if tixar mənbəyidir.

Dayanıqlı inkişaf yolunda ciddi uğurlara nail ol -
muş Azərbaycanın islahatların növbəti mərhələsinə
qə dəm qoyması yaz fəslinin yeniləşdirici ovqatı ilə
hə mahəng səsləşərək qurub-yaratmaq əzmimizi ar -
tı rır. Həyatımızın ayrı-ayrı sahələrindəki davamlı

mü asirləşmə meyilləri ilə vahid axarda ger çək ləş di -
rilən müxtəlif layihələr ölkə vətəndaşlarının rifahı-
nın daha da yaxşılaşdırılmasına yönəlmişdir. Qoy
bu bayram hər evə xoş ovqat gətirsin və hər ocağa
bol sevinc, ruzi-bərəkət bəxş eləsin.

Novruz bayramınız mübarək olsun!
İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 18 mart 2019-cu il.

Martın 19-da Bakıda Azərbaycan xalqının milli
bayramı - Novruz münasibətilə ümumxalq şənliyi
keçirilib.

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

Dövlətimizin başçısı və xanımı Bakının Fəv va -
rə lər meydanına gəldilər.

Bayram şənliyinin iştirakçıları dövlətimizin baş -
çı sı nı və xanımını hərarətlə qarşıladılar.

Prezident İlham Əliyev sakinlərlə söhbət etdi.
Novruz şənliyinin iştirakçıları ilə xatirə şəkilləri

çəkdirildi.
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və

bi rinci xanım Mehriban Əliyeva burada “Novruz”
yarmarkası ilə tanış oldular.

Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban
Əli yeva və şənliyin digər iştirakçıları aşıqların ifa sı -
nı dinlədilər.

Daha sonra dövlətimizin başçısı və xanımı

İçərişəhərə gələrək burada “Bahar qalası” festivalı
ilə tanış oldular.

Bahar qız dövlətimizin başçısına bayram
xonçası təqdim etdi.

Ulu Dədə Qorqud xeyir-dua verərək Novruz bay -
 ramının xalqımıza ruzi-bərəkət gətirməsini arzuladı.

Novruz bayramının əsas personajları olan Kosa
və Keçəl Prezidenti və xanımını bayram
münasibətilə təbrik etdilər, dövlətimizin başçısı ilə
yumurta döyüşdürdülər.

Prezident İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva “Bahar qalası” festivalı
çərçivəsində yarmarka ilə tanış oldular.

Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili
Teatrının əməkdaşları göstərdiyi diqqət və qayğıya
görə Prezidentə təşəkkür etdilər.

Azərbaycan Prezidenti və xanımı Müasir
İncəsənət Mərkəzində oldular.

Dövlətimizin başçısı və xanımı Karvansarayda
İçərişəhər sənətkarlarının əl işlərindən ibarət sərgiyə

baxdılar.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Meh ri -

ban Əliyeva İçərişəhərdə sakinlərlə çay süfrəsi ar -
xa sında söhbət etdilər.

“Səma” uşaq rəqs ansamblının çıxışını izləyən
döv lətimizin başçısı və xanımı ansamblın üzvləri ilə
xatırə şəkli çəkdirdilər.

Daha sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Qız qalasının qarşısındakı meydanda Novruz tonqa-
lını alovlandırdı.
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Bayram ərəfəsində cəbhə bölgəsində geniş “Kütləvi çıxarış” kampaniyası keçirildi: Ağdamın 12 kəndinin əhalisinə çıxarışlar verildi

Növbəti özəlləşdirmə hərracı: 62 dövlət əmlakı üzrə seçim imkanı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq cəbhə böl -
gə sində yaşayan vətəndaşların mənzil şəra iti nin, gü zə -
ran larının, o cümlədən yaşa yışının  yax şılaşdırılması
isti qamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Buna
uy ğun olaraq xidmətlərin həmin ərazilərdə yaşayan və -
tən daş lara daha rahat və innovativ üsullarla təqdim
edil mə si Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin əsas
məq sə di dir.

Komitə cəbhə bölgələrində yaşayan əhaliyə
mütəmadi olaraq ünvanlardaca daşınmaz əmlakın
qeydiyyatı ilə bağlı səyyar xidmətlər  göstərir. Sosial
əhəmiyyətli “Kütləvi çıxarış” kampaniyası bu dəfə
Novruz bayramı ərəfəsində, martın 19-da Ağdam
rayonunda keçirildi. Cəbhə bölgəsini əhatə edən
budəfəki “Kütləvi çıxarış” kampaniyası geniş şəkildə
keçirilməklə Ağdamın 12 kəndini əhatə etdi. Belə ki,
rayonun Xındırıstan, Dadaşlı, Ba har lı, Paşabəyli, 1-ci
və 2-ci Yüzbaşlı, Əhmədağalı, o cümlədən Böyükbəyli,
Sarıcalı, Kəlbəhüseynli, Çəmənli, Sarıçoban kənd lə rin -

dən olan 200-ə yaxın sakinəünvanlarındaca çıxarışlar
təq dim edildi. Ve ri lən çıxarışlar isə  əsasən, fərdi ya şa -
yış evlərini, pay torpaqlarını, həyətyanı torpaqları əhatə
edib. Xid mətdən istifadə edənlər arasında Qarabağ mü -
haribəsinin  iştirakçıları,  şəhid ailələri, döyüşlərdə xə -
sa rət almış şəxslər də olub. Kampaniya zamanı şəhid
ailələrinə çıxarışlar evlərində təqdim olundu.

Ənənəvi hal alan “Kütləvi çıxarış” kam pa ni ya sı
cəbhə ərazilərində yaşayan sakinlərin əm lak la rı nın
qeydiyyata alınma prosesini birbaşa yerlərdə apar -
maqla əlçatanlığı artırır. Elə həmin gün çıxarış
verilməsi məqsədilə 80-ə yaxın  sakindən əm lak la rı na
dair ilkin sə nədlər toplandı. Ağdam rayonunda
sakinlərin çı xa rış larla təmin olunması ilə yanaşı, bu
sahədə digər hüquqi xidmətlər də göstərilib. Belə ki,
çıxarışların təqdim olunma qaydası, bu xidmətin
göstərilməsi üçün lazım olan sənədlər, həmin
sənədlərin başqa qurumlardan alınması kimi
prosedurlar izah olunub. Komitənin fəaliyyətində
istifadə olunan yeniliklər, müxtəlif sadələşmiş və

elektron formada göstərilən xidmətlər barədə sakinlər
əməkdaşlar tərəfindən  mə lu mat lan dırılıb. Bundan
başqa mobil ofislərdə yaradılan şərait nəticəsində
mütəxəssislər çıxarış veriləcək əmlakların müayinəsini,
çöl-ölçmə işlərini, texniki plan-ölçülərinin müəyyən
olunmasını həyata keçiriblər.Kampaniyadan istifadə
edən bütün vətəndaşlar göstərilən yüksək səviyyəli
xidmətdən razılıqlarını bildirdilər. Bu kampaniyanın
Novruz bayramı ərəfəsində keçirilməsi isə əhalinin
bayram sevincini daha da artırdı.

Çıxarışlarını alan cəbhə bölgəsinin sakinləri
əmlaklarını tam istifadə etmək hüququna malik olur.
Bununla əmlak daha rahat şəkildə iqtisadi
əməliyyatlara cəlb edilir. Həmçinin belə tədbirlər cəbhə
bölgəsi əhalisinin əmlakla bağlı ictimai-siyasi sahədə
fəaliyyətə qoşulmağına dəstək olur.Qeyd edək ki,
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən belə
mobil xidmətlər cəbhə bölgələri və digər regionlarda da
davam edərək vətəndaş rahatlığı və məmnunluğunu
artıracaq.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
keçirilənözəlləşdirmə hərracları üzrə xidmətlərin
sadələşdirilməsi daha çox investorun prosesdə iş ti -
ra kına yönəlib. Artıq vətəndaşlar yaradılan müasir
şəraitdə dövlət əmlaklarını elektron formada sifariş
verib, hərraclara onlayn formada qoşula bilir. İn -
novativ imkanların tətbiqi ilə keçən hərraclar özəl -
ləş dirmənisürətləndirir, yeni yaranan özəl mü əs si -
sə lərin sayını artırır.

Komitə tərəfindən dövlət əmlaklarının özəl ləş -
di ril məsi üzrə növbəti hərraclardan biri 16 aprel ta -
ri xində keçiriləcək.Hərraca ümumilikdə 62 dövlət

əm lakı çıxarılıb. Onlardan 19-u səhmdar cə miy -
yəti, 18-i kiçik dövlət müəssisə və obyekti, 12-si
qeyri-yaşayış sahəsi, 13-ü isə nəqliyyat vasitəsidir.
Ölkənin bir sıra regionlarını əhatə edən müxtəlif
kateqoriyalara aid dövlət əmlaklarının bir sıra iq ti -
sa di sahələrdə fəaliyyət potensialı var. Belə ki,
özəl ləşməyə çıxarılan kiçik dövlət müəs si sə lə rin -
dən 4-ü paytaxtda, digərləri isə Quba, Cəlilabad,
Yev lax, Siyəzən kimi şəhər və rayonlarda yerləşir.
13-ü ticarət, digərləri ictimai xidmət obyektləri
olan dövlət əmlaklarının ümumi faydalı sahəsi
20.1 kv.m ilə 1664.4 kv.marasındadır. Budəfəki

hər racda ən yüksək ümumi faydalı sahəsi olan döv -
lət əmlakı Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni Gü -
nəş li qəsəbəsindədir. Obyektin özəl ləş diril məsi in -
ves tora müxtəlif xidmət sahələri üzrə gəlirli
fəaliyyət imkanı verə bilər.

Hərraca çıxarılan qeyri-yaşayış sahələrindən 9-
u paytaxtda, 3-ü isə Daşkəsən, Şirvan və Gəncədə
yerləşir. Az büdcə ilə biznesə başlamaq istəyənlər
seçimini bu növ dövlət əmlakları üzrə edə bilər.
Qeyri-yaşayış sahələrinin ümumi faydalı sahəsi
11.9 kv.m ilə 127.4 kv.marasındadır.  Bakı şəhəri,
Nizami rayonu, B.Çobanzadə küçəsindəki obyekt

ticarət və digər xidmət sahələri üzrə istifadə üçün
əlverişlidir. Qeyd edək ki, bu dövlət əmlakının
ümumi faydalı sahəsi 35.8kv.m-dir.

Dövlətə məxsus səhm paketlərinin hərraca
çıxarıldığı səhmdar cəmiyyətləri kənd təsərrüfatı,
nəqliyyat, təmir-tikinti və digər sahələrə aiddir.
Ümumi səhmlərinin 30%-45%-lik səhm paketləri
özəlləşdirməyə çıxarılan dövlət əmlakları Bərdə,
Salyan, Oğuzla yanaşı, digər şəhər və rayonlarda
yerləşir. 

Buraxılış tarixi 1998-2011 olan nəqliyyat
vasitələri Nissan, BMW, Hyundai və digər

markalara aiddir. Avtomobillər üçün təyin olunan
ilkin hərrac qiyməti isə 3 min və 10 min manat ara-
sındadır. Elektron prosedurlardan istifadə edərək
hərraca qoşulmaq istəyənlər komitənin rəsmi
informasiya resurslarına müraciət edə bilər. Hər
kəs sayt (emdk.gov.az) və Özəlləşdirmə portalı
(privatization.az) vasitəsilə hərraca çıxarılan dövlət
əmlakları barədə ətraflı məlumat əldə edib, onlayn
formada seçdiyi əmlakın sifarişçisinəçevrilə bilər.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi hər kəsi
keçirilən hərraclara qoşulmağa və dövlət əmlak la -
rı nın özəlləşdirilməsində fəal iştiraka dəvət edir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
19 mart tarixində dövlət əmlaklarının özəl ləş di ril -
mə si üzrə növbəti hərrac keçirildi. Özəlləşdirmə
hərracında 11 dövlət əmlakı üzrə 14 sifarişçi iştirak
etdi. Bu dövlət əmlaklarından biri Şamaxı rayonu,
Şəhriyar qəsəbəsindəki "Şamaxı Dəmir Beton"
səh mdar cəmiyyətidir. Dövlət əmlakının ni za m na -
mə kapitalındakı səhmlərinin 30%-i həcmində
səhm paketi iştirakçı tərəfindən özəlləşdirildi. Də -
mir-beton məmulatlarının istehsalıüzrə fəaliyyət
gös tərən dövlət müəssisəsinin ərazisinə sement an -
ba rı, armatur, beton və digər materialları ha zır la -
yan sexləraiddir.

Hərracda özəlləşdirilən kiçik dövlət mü əs si sə -

lə rinə Şamaxıdakı Qaleybuğurd Yardımçı Kənd
Tə sər rüfatı, Şirvan şəhərindəki Mexanizasiya Sa -
həsi və digər dövlət obyektləri aiddir. Qeyd edək
ki, bu dövlət əmlakları torpaq sahələri ilə birgə
özəlləşdirildi. Mingəçevir şəhəri, Gəncə
şosesindəki kiçik dövlət müəssisəsinin ümumi
faydalı sahəsi 203.4kv.m-dir. Adıçəkilən dövlət
əmlakı müxtəlif xidmət sahələri üzrə investora
gəlir qazandıra bilər.

Qeyri-yaşayış sahələri isə paytaxtda və
Daşkəsən şəhərində yerləşir. Xətai  rayonu, Neapol
küçəsindəki bu növ dövlət obyektinin ümumi
faydalı sahəsi 133.8kv.m-dir.Daşkəsən şəhəri,
Mədənçilər qəsəbəsindəki qeyri-yaşayış sahəsinin

isə ümumi faydalı sahəsi 43.7kv.m-dir. Özəlləşən
nəqliyyat vasitələrindən birininburaxılış tarixi
2007-ci ildir. QAZ-3102 markalı bu avtomobilə
ümumilikdə 4 sifariş verilmişdir. 

Qeyd edək ki, komitə tərəfindən növbəti hərrac
27 mart tarixində keçiriləcək. Hərraca ümumilikdə
96 dövlət əmlakı çıxarılıb. Bu dövlət əm lak -
larından 57-si kiçik dövlət müəssisə və obyekti,
23-ü səhmdar cəmiyyəti, 14-ü qeyri-yaşayış
sahəsi, 2-si isə yarımçıq tikilidir.Özəlləşməyə
çıxarılan dövlət əmlakları ilə tanış olmaq və sifariş
vermək istəyən şəxslər komitənin rəsmi saytı
(emdk.gov.az) və Özəlləşdirmə portalına (pri va tiz -
a tion.az) daxil ola bilər.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
paytaxt və regionlarda yerləşən iqtisadiyyatın ayrı-
ayrı sahələrinə aid müəssisələrin özəlləşdirilməsi,
investisiyaların cəlb edilməsi, o cümlədən fə aliy -
yət lərinin müasir standartlar səviyyəsində yenidən
qu rulması, özəlləşdirilmiş müəssisələrdə rəqabətə
da vamlı malların istehsalı istiqamətində ardıcıl təd -
birlər görülür. Belə olan halda respublikanın müx -
təlif regionlarında yerləşən müəssisələrin in ves -
tisiya müsabiqəsi vasitəsi ilə özəlləşdirilməsinə

daha çox diqqət yetirilir. Bu məqsədlə “Azər bay can
Respublikasında dövlət əmlakının özəl ləş di ril mə si -
nin II Dövlət Proqramı”na və Azərbaycan Res -
publikası Prezidentinin 17 iyul 2001-ci il tarixli
Fər manı ilə təsdiq edilmiş “İnvestisiya mü sa bi qə si -
nin keçirilməsi Qaydaları”na müvafiq olaraq Ko mi -
tə “Bakı Fəhləsi maşınqayırma zavodu” ASC-nin
özəlləşməsi üzrə investisiya müsabiqəsi elan edib.

İddiaçılar qarşısında qoyulan şərtlərdən
başlıcası müəssisəyə investisiya qoyuluşuna dair

təkliflərin verilməsi, iş yerlərinin bərpası və yeni iş
yerlərinin açılması, istehsal prosesinə müasir
texnologiyaların tətbiqi, istehsal olunan məhsulun
çeşidinin genişləndirilməsi, yerli xammaldan
istifadə olunması, işçilərin sosial təminatı kimi
məsələlərin həllidir.

Müsabiqənin qalibləri nəticələr haqqında
protokol təsdiq olunduğu tarixdən 30 gün
müddətində səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin
alqı-satqı müqaviləsini imzalamalı, imzalandığı

tarixdənn 60 təqvim günü müddətində əmək haqqı
və ona bərabər tutulan borclar üzrə ödənişləri
həyata keçirməli, 120 təqvim günü müddətində
təklif etdiyi pul vəsaitini dövlət büdcəsinə
köçürməlidirlər. Həmçinin? öhdəlik götürəcəyi
sayda, lakin 150-dən az olmayaraq, yeni iş yerinin
yaradılmasını, 30 təqvim günü müddətində bu
layihənin icrası ilə əlaqədar cəlb olunmuş
məsləhətçi şirkətinə 4 min 720 manat məbləğində
vəsaitin ödənilməsini və digər müqavilədə

göstərilən şərtləri həyata keçirməlidirlər.
İddiaçıların ərizə və təkliflərinin qəbulu 17

aprel 2019-cu il tarixinədək iş günləri saat 10:00-
dan 17:30-dək Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin ünvanında (Bakı şəhəri, Y.Səfərov
küçəsi, 50) aparılacaqdır.

Komissiya tərəfindən müsabiqə təkliflərinin
qiymətləndirilməsi Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin inzibati binasında 26 aprel 2019-cu il,
saat 15:00-dan başlayaraq həyata keçiriləcəkdir.

19 mart hərracı: 11 dövlət əmlakına 14 sifariş verildi

“Bakı Fəhləsi maşınqayırma zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin özəlləşməsi üzrə investisiya müsabiqəsi elan edilib

19 mart 2019-cu il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə keçirilmiş 
hərraclarda  satılmlş istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlaklarının siyahısı

19 mart 2019-cu il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış gəminin siyahısı

elanlar

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi sa -
həsi (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, Xətai rayonu,
Neapol küçəsi, 15

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

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 133,8 x 30000 30000 №173

02.12.2016

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Daşkəsən şəhəri, Mədənçilər
qəsəbəsi, bina K30

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti, Daşkəsən şəhər Kommunal
Müəssisələri Kombinatı

4 mərtəbəli binanın 1-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi 43,7 x 4000 4000 №53

16.02.2018

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

19 mart 2019-cu il tarixdə keçirilmiş 989-cu pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyəti haqqında məlumat

№ Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Gəminin tipi İnventar nömrəsi Buraxılış ili Hərraca çıxarılan  ilkin satış qiyməti (manat) Hərracda yekun satış qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi

1 Ləğv edilən “Xəzər İxtisaslaşmış Hövzə
Qəza-Xilasetmə” ASC

“Kapitan Rəcəbov” adına
buzqıran gəmi

4133 
28 sentyabr 1976 1976 255.000 255.000 05/19 14.02.2019

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

Özəlləşdirilən torpaq sahəsi
(kv.m) İşçilərin sayı Hərraca çıxarılan  ilkin satış

qiyməti (manat)
Hərracda yekun satış qiyməti

(manat)
Sərəncamın

№-si və tarixi

1 Pirembel kənd klubu Yardımlı rayonu,
Pirembel kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 98,9 136,8 x 2500 2500 №91

30.03.2018

2 Tara sexi Masallı rayonu,
Qızılağac kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 41,4 9450,0 x 25000 25000 №143

28.10.2016

3 Şirvan Mexanizasiya
Sahəsi

Şirvan şəhəri,
Naxçıvan küçəsi, 31

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş
"Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 56,6 7354,3 x 34000 34000 №58

16.02.2018

4 "İlqar" kafesi Mingəçevir şəhəri,
Gəncə şosesi, 18 İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 203,4 x x 20000 20000 №124

04.05.2018

5 Qaleybuğurd Yardımçı
Kənd Təsərrüfatı

Şamaxı rayonu,
Qaleybuğurd kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 13,4 1152,0 x 4000 4000 №181

09.12.2016

Sıra
№-si Səhmdar cəmiyyətinin                                      adı Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı

Nizamnamə
kapitalının həcmi

(manat)

Buraxılmış
səhmlərin ümumi
sayı          (ədəd)

Bir səhmin
nominal
qiyməti
(manat)

Satışa çıxarılmış səhmlər            
Satışa çıxarılan

səhmlərin nominal
dəyəri  (manat)

Satışa çıxarılan
səhmlərin ilkin
hərrac (satış)

qiyməti
(manat)

Satılmış
səhmlərin sayı

(ədəd)

Satışa çıxarılan
səhmlərin axırıncı

hərrac (satış)
qiyməti
(manat)

sayı (ədəd)
nizam namə

kapitalın da  %-
lə

1 Şamaxı Dəmir Beton №1205 15.12.1997 Şamaxı rayonu, Şəhriyar qəsəbəsi 20321,60 10160 2,00 3048 30,00 6096,00 3048,00 3048 3048,00



3KOMİTƏDƏШЯНБЯ, 20 MART 2019-cу il, №12 (1116)

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

23 aprel 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 fay -
dalı sa həsi

(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 Ulacalı kənd
Mədəniyyət Evi

Sabirabad rayonu,
Ulacalı kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Sabirabad Regional Mədəniyyət
İdarəsi 347,7 4142,4 x 13500 x 10800 24300 2430 

2 Qeyri-yaşayış
binası

Biləsuvar rayonu,
Aşağı Cürəli kəndi

Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti, Biləsuvar Rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısının Aşağı Cürəli kənd İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi 111,5 301,0 x 5400 x 900 6300 630 

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.
Biləsuvar şəhəri üzrə: ünvan: Biləsuvar şəhəri, Puşkin küçəsi,

30 əlaqə telefonu: (kod 02529) 5-01-17
Sabirabad şəhəri üzrə: 

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

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

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.
Lənkəran şəhəri üzrə: ünvan: Lənkəran şəhəri, Qala Xiyabani

küçəsi 30, əlaqə telefonu: (kod 02525) 5-15-13
Qazax şəhəri üzrə: 

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

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.
Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)
ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)
Bərdə şəhəri üzrə: ünvan: Bərdə şəhəri, Nizami küçəsi 83 əlaqə

telefonu: (kod 2020) 5-27-77

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 Göygöl şəhərində müvafiq yerli hərrac

komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.
Göygöl şəhəri üzrə: ünvan: Göygöl şəhəri, Azad Kazımov

küçəsi, 1 (Göygöl İcra Hakimiyyətinin binası), əlaqə telefonu: (kod

02220) 5-36-05
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 Yevlax şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Yevlax şəhəri üzrə: ünvan: Yevlax şəhəri, Q.Quliyev küçəsi 8A,

əlaqə telefonu: (kod 022336) 6-45-62
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.
Cəlilabad şəhəri üzrə: ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 151 əlaqə telefonu: (kod 02524) 5-50-03
Masallı şəhəri üzrə:  ünvan: Masallı şəhəri, Talışxanov küçəsi,

32A, əlaqə telefonu: (kod 022521) 5-32-00

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq

yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Beyləqan şəhəri üzrə: 
ünvan: Beyləqan şəhəri, S.İmrəliyev küçəsi, 95 əlaqə telefonu:

(kod 02122) 5-16-24

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

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.
Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)
ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)

Daşkəsən şəhəri üzrə:  ünvan: Daşkəsən şəhəri, Heydər Əliyev
meydanı, 4 əlaqə telefonu: (kod 2221) 5-56-51

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

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

23 aprel 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Göygöl şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

23 aprel 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Yevlax şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

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

23 aprel 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da  respublikanın şəhər və rayonlarında 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 Tatoba kənd
Sənətkarlıq klubu

Lənkəran rayonu,
Tatoba kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Lənkəran
Regional Mədəniyyət İdarəsi 37,5 1170,0 3 1000 x 2500 3500 350 

2 Moloja kənd
Sənətkarlıq klubu

Lənkəran rayonu,
Moloja kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Lənkəran
Regional Mədəniyyət İdarəsi x x 3 250 x x 250 25 

3 İkinci Şıxlı kənd
Folklor Evi

Qazax rayonu, İkinci
Şıxlı kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Ağstafa
Regional Mədəniyyət İdarəsi 378,7 451,0 2 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

Bakı şəhəri, Yasamal rayonu,
İ.Qutqaşınlı küçəsi, 3

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

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 101,5 x 20000 x 20000 2000 

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bərdə şəhəri, Heydər Əliyev
prospekti, 77

"Azərmənzilkomplektlayihətəmir" İxtisaslaşdırılmış Çoxsahəli Birliyi,
Bərdə rayon Mənzil-Təmir İstismar Sahəsi

2 mərtəbəli binanın 2-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi 12,5 x 1350 x 1350 135 

3 Qeyri-yaşayış
binası

Goranboy rayonu, Qarquçaq
kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1 mərtəbəli ayrı tikili 54,9 206,2 450 850 1300 130 

№ 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 şərt lərlə

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 Göygöl Kardiorev -
matoloji Sanatoriyası

Göygöl şəhəri,
Hümmel küçəsi, 42

Azərbaycan Res publikası
Səhiyyə Nazirliyi 1117,9 3242,0 25 232500 x 17500 250000 25000

№ 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 "İstisu" meh-
manxanası

Yevlax şəhəri, S.C.Pi -
şəvəri küçəsi, 14B

Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti, Yevlax Şəhər
Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi 1562,6 2835,8 x 190000 x 35000 225000 22500 

№ 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

Cəlilabad şəhəri, Səməd
Vurğun küçəsi, 73A

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 225,3 8285,9 x 15000 x  35000 50000 5000 

2 69 saylı mağa-
za

Masallı rayonu, Qəriblər
kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 172,1 1546,9 x 10000 x  7500 17500 1750 

№ 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 Yuxarı Aran qəsəbə
Mədəniyyət evi

Beyləqan rayonu,
Yuxarı Aran qəsəbəsi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Kürdəmir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 754,4 3483,0 2 15000 x 5000 20000 2000 

2 Milabad qəsəbə
Mədəniyyət evi

Beyləqan rayonu,
Milabad qəsəbəsi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Kürdəmir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 929,8 2948,0 3 16000 x  5000 21000 2100 

3 Bürzünbül kənd
klubu

Yardımlı rayonu,
Bürzünbül kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 26,2 56,0 x 250 x  250 500 50 

4 Bərcan kənd klubu Yardımlı rayonu,
Bərcan kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 65,9 392,9 x 500 x  500 1000 100 

№ 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, Xətai rayonu,
Xudu Məmmədov küçəsi, 31

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

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 103,6 x 12500 x 12500 1250 

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Daşkəsən şəhəri, M.Əsədov
küçəsi, 5

Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyəti, Daşkəsən şəhər Kommunal
Müəssisələri Kombinatı

4 mərtəbəli binanın ya -
rımzirzəmisinin bir hissəsi 50,5 x 3800 x 3800 380 
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23 aprel 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

23 aprel 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin 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 Bərgüşad kənd Mədəniyyət
evi

Ucar rayonu, Bərgüşad
kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Ağdaş Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 310,0 477,2 5 6500 x 1000 7500 750 

2 Alıcqışlaq kənd klubu Xaçmaz rayonu,
Alıcqışlaq kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 260,7 296,0 3 4250 x  750 5000 500 

3 Mollaburhan kənd klubu Xaçmaz rayonu,
Mollaburhan kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 100,2 157,5 x 1250 x  250 1500 150 

4 Uğur kənd klubu Qusar rayonu, Uğur
kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 332,4 734,0 3 4250 x  1750 6000 600 

5 9 saylı Səyyar
Mexanikləşdirilmiş Dəstəsi

Zaqatala rayonu, Aşağı
Tala kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 4,0 6700,2 x 500 x  29500 30000 3000 

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

fonu: (kod 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Qusar şəhəri üzrə:  ünvan: Qusar şəhəri, M.Füzuli küçəsi 21,

əlaqə telefonu: (kod 02338) 5-24-87
Zaqatala şəhəri üzrə: ünvan: Zaqatala şəhəri, Nizami Gəncəvi

küçəsi, 9, əlaqə telefonu: (kod 02422), 5-22-52, 5-39-70
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.
Ağstafa şəhəri üzrə: ünvan: Ağstafa şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 57 əlaqə telefonu: (kod 02222) 5-26-10, 055-665-13-11
Cəlilabad şəhəri üzrə: 

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

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 Sumqayıt şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Sumqayıt şəhəri üzrə: ünvan: Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə,

bina 4/12, əlaqə telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80
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.
Ağdaş şəhəri üzrə: ünvan: Ağdaş şəhəri, Heydər Əliyev

Xıyabanı küçəsi, 1, əlaqə telefonu: (kod 02023) 5-22-99
İsmayıllı şəhəri üzrə: ünvan: İsmayıllı şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti 46, əlaqə telefonu: (kod 02028) 5-64-64

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

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

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

əlaqə telefonu: (kod 02124) 6-35-31, 6-40-29
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

23 aprel 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Sumqayıt şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

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

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

23 aprel 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da İmişli şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

23 aprel 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində 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 Mal fermasının yarım-
çıq tikilisi

Ağstafa rayonu,
Köçəsgər kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 4829,0 2500 10000 12500 1250 

2 Məktəb binasının
yarımçıq tikilisi

Cəlilabad rayonu,
Muğan kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
"Bakı Fəhləsi" Şərab Zavodu 1115,2 500 2500 3000 300 

№ 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

Sumqayıt şəhəri, 9-cu mik-
rorayon, bina 18/19

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal
Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi

9 mərtəbəli binanın ya rım -
zirzəmisinin bir hissəsi 18,8 x 2000 x 2000 200 

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 17-ci
mikrorayon, bina 14

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal
Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 29,1 x 2000 x 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 satımış hissə

(15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10%
beh

(manat)

1 Kərpic istehsal edən
sahə

Ağdaş rayonu, Aşağı
Nemətabad kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş
"Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 45,0 16789,0 x 2500 x  35000 37500 3750 

2 Tircan kənd
Yaradıcılıq klubu

İsmayıllı rayonu,
Tircan kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 523,4 1635,0 1 40000 x  4000 44000 4400

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi
Ümumi

faydalı sahəsi
(kv.m)

Özəlləşdirilə
n 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, Suraxanı rayonu, Bülbülə
qəsəbəsi, S.Bəhlulzadə küçəsi, 89V

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

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 88,1 x 8000 8000 800 

№ 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 58 saylı mağaza İmişli rayonu, Bəhrəmtəpə
qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 140,8 161,5 x 4500 x 500 5000 500 

2 Xırda Topdan Satış
Müəssisəsi

İmişli rayonu, Yalavac kəndi,
İmişli-Cəfərli yolunun kənarı

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 281,9 5580,0 x 10000 x  15000 25000 2500 

№ 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 Dülgər ema-
latxanası

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi,
A.Abdullayev küçəsi, 6F

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 184,0 572,1 x 7500 x 5000 12500 1250 

2 51 saylı
mağaza

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı
qəsəbəsi, Məşədi Adil küçəsi, "21A", "21B"

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 118,0 x x 9000 x x 9000 900 
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23 aprel 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

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

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi
Ümumi fay -
dalı 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

Sumqayıt şəhəri, 17-ci
mikrorayon, bina 64

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal
Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 24,3 x 2250 x 2250 225 

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 9-cu
mikrorayon, bina 42

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal
Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 17,1 x 2000 x 2000 200 

3 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Sabirabad şəhəri,
İ.İsgəndərov küçəsi, 51

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

1 mərtəbəli binanın bir
hissəsi 44,0 x 3500 x 3500 350 

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

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

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

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

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Sumqayıt şəhəri üzrə: 
ünvan: Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12, əlaqə tele-

fonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80

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

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

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

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

23 aprel 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 satımış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 138 saylı mağaza Gəncə şəhəri, Y.Məmmədəliyev küçəsi,
65

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 179,1 x x 12500 x  x 12500 1250 

2 "Çinar" soyuducular
zavodunun Şəmkir filialı Şəmkir rayonu, Keçili kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 2095,1 27150,0 x 65000 x  85000 150000 15000 

3 İki mərtəbəli istehsal sexi Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Z.Əli yeva
küçəsi, 2-ci döngə, bina 10

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1160,8 x 1 156250 x  x 156250 15625 

4
Kənd Məhsulları İstehsalı və

Emalı üzrə yardımçı
təsərrüfat

Masallı rayonu, Xıl kəndi
İstehsal və Xidmət

Müəssisələrinin İdarəetmə
Mərkəzi 

986,1 26173,7 x 25000 x  50000 75000 7500 

5 Qovlar tikiş fabrikinin
Goranboy sahəsi Goranboy rayonu, Şəfikürd kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 660,2 3008,0 x 12500 x  7500 20000 2000 

6 Qeyri-yaşayış binası Goranboy rayonu, Dəliməmmədli
şəhəri, T.Əkbəri küçəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 199,5 244,6 x 2500 x  1000 3500 350 

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

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

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

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

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

Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

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

əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76
Masallı şəhəri üzrə: ünvan: Masallı şəhəri, Talışxanov

küçəsi, 32A, əlaqə telefonu: (kod 022521) 5-32-00
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 Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

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

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

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

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

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)

Abşeron rayonu üzrə: ünvan: Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri,
M.Hüseynzadə küçəsi, 315 əlaqə telefonu: 349-21-83

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

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

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

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

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

İmişli şəhəri üzrə:  ünvan: İmişli şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 11,
əlaqə telefonu: (kod 02124) 6-35-31, 6-40-29

Neftçala şəhəri üzrə: ünvan: Neftçala şəhəri, Heydər Əliyev
prospekti 33, əlaqə telefonu: (kod 02126) 3-39-21, 050-335-80-13

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

Şəki şəhəri üzrə: ünvan: Şəki şəhəri, Heydər Əliyev prospekti,
9A, əlaqə telefonu: (kod 02424) 4-26-10, 4-40-36

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.

№ 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, Xətai rayonu,
R.Məmmədov küçəsi, 4

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

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 213,7 x 25000 x 25000 2500 

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Zığ
qəsəbəsi, Zığ yolu, 24B

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

5 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 84,5 x 8500 x 8500 850 

3 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri. Binəqədi rayonu, 7-ci
mikrorayon, F.Məlikov küçəsi, 1b

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

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 98,5 x 12500 x 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 satımış hissə (15%)

(manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)
10% beh
(manat)

1 "Laçın" restoranı Sumqayıt şəhəri, Bağlar massivi, Dəniz
kənarı, Sahil küçəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 442,5 2440,0 1 80000 x  125000 205000 20500 

2 Beton və məhlul
istehsal edən sahə

Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Kimyaçılar
küçəsi, 1 döngə 4

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 382,9 3700,0 x 22500 x  25000 47500 4750 

3 Yardımçı təsərrüfat Saatlı rayonu, Heydərəbad kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 174,2 34875,5 x 12500 x  35000 47500 4750 

4 "İncilli" kafesi Mingəçevir şəhəri, İncilli küçəsi, 25 İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 147,3 3650,0 2 7500 x  18250 25750 2575 

5 Şərab sexi Ucar rayonu, Müsüslü kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 361,9 33000,0 x 5000 x  50000 55000 5500 

6 7/9 saylı mağaza İmişli şəhəri, Xiyabani küçəsi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 119,3 783,0 x 6750 x  4000 10750 1075 

7 Qoxmuq istirahət
zonası Şəki rayonu, Qoxmuq kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 317,4 2867,0 x 17500 x  7500 25000 2500 

8 3 saylı bufet
Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan

qəsəbəsi, Yesenin küçəsi, 2-ci döngə, bina
2M, Qapı 1

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 128,2 x x 30000 x  x 30000 3000 

9 30 saylı mağaza Abşeron rayonu, Hökməli qəsəbəsi,
M.Əliyev küçəsi, 5A

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 184,6 231,8 x 10000 x  3000 13000 1300 

10 22 saylı mağaza Neftçala şəhəri, Şəhriyar küçəsi, 7A İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 266,7 x x 6750 x x 6750 675 

11 53 saylı mağaza Sabirabad rayonu, Qalaqayın kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 178,5 207,5 x 2500 x  500 3000 300 

12 Dülgər sexi Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Tbilisi pros-
pekti, 64A

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 23,3 x 1 12500 x  x 12500 1250 

№ 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, Nəri manov rayonu,
Azadlıq prospekti, 148A

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı De par -
tamenti, Nərimanov rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın ya rım -
zirzəmisinin bir hissəsi 117,4 x 27500 x 27500 2750 
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