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Azərbaycanla Niderland
arasında daşınmaz əmlak
idarəçiliyi sahəsində 
əməkdaşlıq genişlənir

2019-cu il iyun  ayının 18-də
keçiriləcək  pul hərracında səhmləri
satışa çıxarılacaq səhmdar
cəmiyyətləri haqqında məlumat

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları iyun 
ayının 20-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.

Prezident İlham Əliyev müsəlman ölkələrinin Azərbaycandakı səfirlərini 
və diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərlərini qəbul edib

Mayın 17-də Prezident İlham Əliyev müqəddəs
Ramazan ayı münasibətilə müsəlman ölkələrinin
Azərbaycandakı səfirlərini və diplomatik nüma -
yən dəliklərinin rəhbərlərini qəbul edib.

Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış edib.
Prezident İlham Əliyevin

çıxışı
- Hörmətli səfirlər.
Müqəddəs Ramazan ayında bizim görüşlərimiz

ənənəvi xarakter daşıyır.İlk növbədə, xahiş edirəm
ki, mənim səmimi salamlarımı, xoş arzularımı
təmsil etdiyiniz ölkələrin dövlət və hökumət başçı-
larına çatdırasınız. Bildiyiniz kimi, müsəlman öl -
kə lə ri ilə bizim çox sıx əməkdaşlığımız var. Si yasi
sa hədə fəal dialoq aparılır.ƏIbəttə, çox is tərdik ki,
iq tisadi sahədə daha da fəal əməkdaşlıq olsun.
Ticarət dövriyyəsinin artırılması, qarşılıqlı sər -
mayə qo yu lu şu, digər sahələrdə birgə fə aliyyətimiz
xalq la rı mız üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edə
bilər. Müsəlman ölkələrinin rəhbərləri ilə çoxsaylı
görüşlərimdə bu məsələlər daim gündəlikdədir. Əl -
bət tə, biz çox istərdik ki, təmsil etdiyiniz öl kə lər -
dən olan şirkətlər Azərbaycanda müxtəlif la yi hə -
lər də daha fəal iştirak etsinlər.

Bildiyiniz kimi, son vaxtlar Azərbaycanda tu -
riz min inkişafı sürətlə gedir.Çox şadam ki, mü səl -
man ölkələrindən olan turistlər Azərbaycana gə lir -
lər və onların sayı ildən-ilə artır.Bir sözlə, ikitərəfli
for matda əlaqələrimiz uğurla inkişaf edir.Bu əla qə -
lə rin gələcək inkişafı üçün çox yaxşı şərait və im -
kanlar var.

Biz beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də çox
fəal əməkdaşlıq edirik, BMT-də, İslam Əmək daş lıq
Təşkilatında bir-birimizə qarşılıqlı dəstək gös tə ri -
rik.Bu qarşılıqlı dəstək bizim əlaqələrimizin yük sək
səviyyədə olmasının təzahürüdür.Xüsusilə, Er mə -
nistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ müna qi şə si nin
həlli ilə bağlı müsəlman ölkələrinin dəstəyi bi zim
üçün çox əhəmiyyətlidir.Bildiyiniz kimi, Er -
mənistan Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağ lıq
Qarabağı və onun ətrafında yerləşən 7 rayonu uzun

illərdir işğal altında saxlayır.Bu münaqişə və etnik
təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq
azərbaycanlı öz doğma torpağında qaçqın-köçkün
vəziyyətinə düşmüşdür.Bu, beynəlxalq hüququn
pozulmasıdır.Baxmayaraq, beynəlxalq təşkilatlar bu
məsələ ilə bağlı müxtəlif qərar və qətnamələr qəbul
etmişlər, əfsuslar olsun ki, işğalçı dövlətə lazımi
təzyiqi göstərmirlər. BMT Təh lü kə siz lik Şurası –
dünyanın ali orqanı 4 qətnamə qəbul edib və bu
qətnamələrdə göstərilir ki, işğalçı qüvvələr işğal
edilmiş torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır.
Ancaq bu qətnamələr kağız üzərində qalıb və bu,
ikili standartların təzahürüdür.Bütün dünya
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanı yır. Dağlıq
Qarabağ bizim tarixi torpağımızdır və Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü tam beynəlxalq dəstək
alıbdır.Ancaq işğalçıya kifayət qədər təzyiq
göstərilmir.Münaqişənin həlli ilə bağlı ölkəmizin
mövqeyi birmənalıdır.Bu münaqişə ölkəmizin ərazi
bütövlüyü çərçivəsində həll olun ma lı dır. Beynəlxalq
təşkilatlarda bizə göstərilən dəstəyə görə müsəlman
ölkələrinə bir daha təşəkkürümü bildirirəm.

Azərbaycan da öz növbəsində, beynəlxalq təş -
ki latlarda müsəlman ölkələrini daim dəs tək ləyir.
Bildiyiniz kimi, biz İslam həmrəyliyinin güc lən di -
ril məsinə çox böyük əhəmiyyət veririk və bu isti -
qa mətdə əməli addımlar atılır.Azərbaycanda ke çi -
rilmiş çoxsaylı tədbirlər İslam həmrəyliyinin
möhkəmlənməsinə xidmət göstərir.Biz hamımız
yaxşı bilirik ki, İslam həmrəyliyinin möh kəm lən -
məsi gündəlikdə duran əsas məsələlərdən biridir.
Azərbaycan öz tərəfindən bu istiqamətdə çox ciddi
addımlar atır və atacaqdır.

Bildiyiniz kimi, eyni zamanda, ölkəmizdə mə -
də niyyətlərarası dialoqla bağlı çoxsaylı tədbirlər
ke  çirilir. Bu yaxınlarda Bakıda keçirilmiş V Mə də -
niy yətlərarası Dialoq Forumu da bu sıradan olan
təd birlərdəndir.Onu da bildirməliyəm ki, Azər bay -
can İslam mədəniyyətini dünyada təbliğ etməklə
bağlı çox böyük səylər göstərir.Bir çox ölkələrdə
konfranslar, sərgilər, təqdimatlar keçirilir və

beləliklə, biz İslamı dünyaya sülh, mərhəmət dini
kimi təqdim edirik.

Keçən il Naxçıvan – bizim qədim şəhərimiz
İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan edilmişdir. Bu
qərara görə biz bütün müsəlman ölkələrinə min nət -
da rıq. Onu da qeyd etməliyəm ki, İslam Əmək -
daşlıq Təşkilatı Azərbaycanın İslam həmrəyliyinin
möh kəmlənməsində oynadığı rolu çox yüksək qiy -
mət ləndirir.

Mən bir daha sizi ürəkdən salamlayıram.Bir
daha xahiş edirəm ki, mənim səmimi salamlarımı
dövlət-hökumət başçılarına çatdırasınız.Təmsil
etdiyiniz ölkələrin xalqlarına sülh, əmin-amanlıq
və xoşbəxtlik arzulayıram.

x x x
Sonra Fələstin Dövlətinin Azərbaycan Res pub -

li ka sındakı səfiri Nasir Əbdül Kərim Əbdül
RƏHİM çıxış edərək dedi:

-Zati aliləri cənab Prezident.
Azərbaycan Respublikasında akkreditasiya

olun muş müsəlman ölkələrinin səfirləri və dip lo -
ma tik missiyalarının rəhbərləri adından Sizi mü -
qəd dəs Ramazan ayı münasibətilə təbrik etmək
mə nim üçün böyük şərəfdir.

Cənab Prezident, biz hamımız bu müqəddəs
ayda bizimlə görüşmək üçün dəyərli vaxtınızı ayır -
dığınıza, əsasını qoyduğunuz ənənəyə görə Sizə
minnətdarıq və bu Sizin müsəlman ölkələrini və
xalqlarını birləşdirən qardaşlıq əlaqələrinə dəstək
və dayaq olmaq öhdəliyinizin bir təzahürüdür.

Bu müqəddəs ayda müsəlmanlara sülh, həm -
rəy lik ab-havasında bir araya gəlmək imkanı ve ril -
mək lə İslamın xeyirxah dəyərlərinə çağırış edilir,
fi kir və ruh yüksəlir və bununla da sakitlik, sa bit -
lik, mənəvi yüksəliş və xeyirxahlığa doğru birlikdə
addım atılır.Beləliklə, hər birimizin içində zəiflərə
və aztəminatlılara yardım etmək, qardaşlıqda və
ortaq taledən agah olaraq bağışlamaq və qəbul
etmək xüsusiyyəti oyanır.

Cənab Prezident, nisbətən gənc Azərbaycan
Respublikası müstəqilliyin ilk illərində bir çox

çağırışlarla üzləşmişdir və o zaman onların öh də sin -
dən gəlmək qeyri-mümkün görünürdü. Lakin, ölkə
rəhbərliyinin müdrikliyi və uzaqgörənliyi sayəsində
Azərbaycan bu təhlükələrin öhdəsindən uğurla
gələrək inkişaf etmiş, müasirliyi qəbul edən və
gələcəyə doğru sürətlə addımlayan bir ölkəyə çevrilə
bilmişdir.Eyni zamanda, qürur hissi ilə öz qədim
İslam irsini və mədəniyyətini də qoruya bilmişdir.

Müsəlman ölkələrinin səfirləri kimi biz, qardaş
Azərbaycanın möhtəşəm inkişafını, yenidən qu rul -
ma sını, bir çox sahələrdə apardığı islahatlarını və
uğur lu transformasiyasını heyranlıqla müşahidə
etmişik.

Müsəlman ümməsinin əziz, ayrılmaz və vacib
bir üzvü kimi, Azərbaycan müsəlman aləminin
Dağ lıq Qarabağdan tutmuş Əl-Qüds, Əl-Şərif,
Kəş mirə qədər və digər işğal olunmuş müsəlman
əra ziləri ilə bağlı məsələlərdə ədalətli haqq işini
bö yük səylə dəstəkləmiş, habelə bu günün çoxsaylı
ça ğırışları ilə mübarizədə birgə səylərin önündə ol -
muşdur. Bunlardan biri də məkrli və yanlış məf -
hum olan islamofobiya ilə mübarizə aparmaqdır.

Sakit düşüncə ilə, təsdiqlənə bilən danılmaz
mə dəni, tarixi və dini faktları gətirməklə bu məf hu -
mu təkzib edərək, İslamın tarixdə, öz qızıl əsrində
insan birliyinin və mədəniyyətinin bütün sa hə lə ri -
nə əsas töhfə verən və bəşəriyyətin hamisi kimi bö -
yük rolunu vurğulayaraq, Bakıda mə də niy yət lə ra -
ra sı və konfessiyalararası dialoqa dair çoxsaylı va -
cib konfranslar keçirməklə, “Bakı Prosesi”nə start
verməklə Siz bəşəriyyətin universal və ortaq də -
yərlərinə hörmət bəslənilməsinin vacibliyini qeyd
etməyə davam edirsiniz. Sadəcə, fikir ayrılıqlarını
aradan qaldırmaq, eləcə də sivilizasiyaların toqquş-
ması adlanan yanlış arqumenti ifşa etmək üçün
bəşəriyyətin nəyi paylaşdığını vurğulamaqla şərəfli
missiyanın önündəsiniz.Biz bunu bir neçə gün
öncə Bakıda keçirilmiş V Ümumdünya Mə də niy -
yət lə rarası Dialoq Forumunda da gördük. Qo şul -
ma ma Hərəkatına bu il rəhbərlik etməklə inkişaf
et məkdə olan ölkələrin və bəşəriyyətin üzləşdiyi

məsələlərin həllində fəal iştirak edirsiniz.
Azərbaycanın sülhün, inklüzivliyin və hör mə -

tin üstünlük təşkil etdiyi, müxtəlif dinlərin nü ma -
yən dələrinin bir-biri ilə harmoniya içində yaşayıb-
ça lış ması ilə İslamın həqiqi ruhunu nümayiş et di -
rən parlaq ulduzlardan biri olması da nıl maz dır.
Bunu müşahidə etmək zövq verir.Beləliklə, dün ya -
nın müxtəlif guşələrindən olan qonaqlar çox müs -
bət təəssüratlarla öz evlərinə qayıdır, Azərbaycan
və İslam haqqında məlumatlar onların yaddaşına
həkk olunur.

Cənab Prezident, müsəlman ümməsi Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü çərçivəsində, sülh yolu ilə, beynəlxalq
hü ququn norma və prinsiplərinə əsasən həllini dəs -
tək ləyir və bu məsələdə Azərbaycanın yanındadır,
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi bütün
qət na mələrin seçmə üsulu ilə yox, bərabər şəkildə
ic ra sı üçün çağırış edir.

Bu müqəddəs ayda biz bütün işğal olunmuş
müsəlman ərazilərinin və müqəddəs yerlərin öz
həqiqi sahiblərinə qayıdacağı, ümməmizin İslamın
adına ləkə gətirən pis, bədxah və cahil qüvvələri
məğlub edəcəyi və bununla da bəzi ölkələrimiz
üzərində olan qara buludların çəkiləcəyi, habelə
qardaş ölkələrimiz arasında birlik və harmoniyanı
bərqərar etmək üçün fikir ayrılıqlarının aradan qal-
dırılacağı günün yaxınlaşmasını arzu edirik. Bu da
bizə innovasiya və tərəqqidə bəşər sivilizasiyasına
mühüm töhfə verən tərəf kimi öz həqiqi yerimizi
tutmağa imkan verəcəkdir.

Zati-aliləri, müsəlman ölkələrinin səfirləri və
diplomatik missiyaların rəhbərləri adından sidq
ürəklə Sizə və ailənizə cansağlığı, səadət və
uğurlar, qardaş Azərbaycan xalqına isə davamlı
sülh, inkişaf və rifah arzulayırıq.

Allah Sizi, Azərbaycanı və İslam ümməsini
qorusun.

Çox sağ olun, cənab Prezident.
x x x

Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
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Azərbaycanla Niderland arasında daşınmaz əmlak idarəçiliyi sahəsində əməkdaşlıq genişlənir

Mobil torpaq laboratoriyaları yerlərdə: Xaçmazda torpaq analizləri birbaşa təsərrüfatlarda aparılıb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin Azərbaycanla Avropa
ölkələri arasında əməkdaşlığın uğurlu in ki -
şa fı və qarşılıqlı faydalı iqtisadi əlaqələrin
geniş ləndirilməsi ilə bağlı həyata keçirdiyi
siya sət, bütün sahələrdə olduğu kimi, dövlət
əmlakının idarə edilməsi və özəl ləş di ril mə -
si, habelə kadastr və daşınmaz əmlak ida rə -
çi li yinin inkişafında da əhəmiyyətli rol oy -
na mışdır. 

Cari ilin 15 may tarixindəNiderlandın
Apel dorn şəhərindəAzərbaycan Res pub li -
ka sı Əmlak Məsə lə lə ri Dövlət Ko mi tə si nin 
nü mayəndə heyəti iləNiderland Kral lığının
Kadastr, Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı və
Xəritəçəkmə Agentliyinin əməkdaşları ara-
sında iş gü zar görüş keçirilmişdir. Görüşdə
daşınmaz əmlakın qey diyyatı və kadastrı,
mül kiyyət hüquqlarının re yestri və ün van -
ver mə işinin aparılması, eləcə də  Mil li Mə -
kan Məlumatları İnformasiya Sisteminin
ya  ra dıl ması sahəsində Avropa ölkələri ara -

sın da qabaqcıl he sab edilən Niderland təc -
rü bəsi ilə yaxından tanışlıq baş tutmuşdur.

Qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə əsas la -
na raq Elek tron Hökumətin inkişafı və
rəqəmsal hökumətə ke çid lə bağlı ölkəmizdə
həyata keçirilən genişmiqyaslı isla hatlardan
biri də Azərbaycan Respublikası Pre zi den -
tinin 28 dekabr 2018-ci il tarixli Fərmanına
əsasən mil li məkan məlumatlarının forma-
laşdırılması, mü va fiq informasiya sis te mi -
nin yaradılması və onun Elek tron Hökumət
İn formasiya Sisteminə inteq ra si ya sı nın tə -
min edilməsidir. Bu baxımdan, ikitərəfli
əmək  daşlıq çərçivəsində görüş zamanı
Azər baycanın və Niderlandın daşınmaz əm -
la kın kadastrı və coğrafi mə lu mat sis tem lə -
ri nin günün tələblərinə uyğun ola raq tək mil -
ləşdirilməsi məsələləri müzakirə edilmiş,
mil li məkan məlumatları infrastrukturunun
for ma laş dı rılması istiqamətində geniş fikir
mübadiləsi apa rıl mış dır. 

Gorüşdəson illər ərzində Azərbaycan

Res  pub li ka sı nın Prezidenti cənab İlham
Əli yevin rəhbərliyi ilə Azər ba ycanın bütün
so sial-iqtisadi sahələrində ol du ğu kimi, da -
şın maz əmlak idarəçiliyində də əldə edilən
na  iliyyətlər və tətbiq edilən innovasiyalar
qar şı tərəfi təmsil edən nümayəndə he yə ti -
nin nəzərinə çat dı rıl mış dır. Komitə sədri
bil dirmişdir ki, ölkə rəhbərliyi tə rə findən
da şınmaz əmlak idarəçiliyi sahəsində hə ya -
ta keçirilən islahatların nəticəsi olaraq bey -
nəl xalq rey tinq agentliklərinin he sa bat la rın -
da Azərbaycan sö zü ge dən sahədə son illər
ər zində aparıcı mövqe tutur. Bu nunla ya -
naşı, o, Azərbaycan Respublikasında əm lak
idarəçiliyi sisteminin səmərəli, şəffaf və
çevik şə kil də qurulduğunu və bu sahədə öl -
kə vətəndaşlarına 40-dan çox xidmətin elek -
tron formadagöstərildiyini qeyd etmişdir.

Görüş çərçivəsində qurumlar arasında
iki tərəfli əmək daşlıq əlaqələri müzakirə
edil miş və gələcək pers pektivlər müəyyən
edil mişdir. Bu baxımdan, da şın maz əmlakın

ka dastrı və coğrafi məlumat sistemi sa hə -
sin də təcrübə və məlumat mübadiləsinin hə -
yata ke çirilməsi və məsləhət xidmətlərinin

göstərilməsi ilə bağ lı qurumlar arasında
əməkdaşlıq hədəfləri mü əy yən edilmişdir.

Görüşdə Azərbaycan Respublikasının

Niderland Kral lığındakıSəfirliyi də təmsil
olunmuşdur.

Sonda xatirə şəkli çəkdirilmişdir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərə -
fin dən əmlak idarəçiliyi sahəsində gös -
tərilən xidmətlərdən biri də daşınmaz əmlak
üzərində icarə və ya istifadə hüququnun
dövlət qeydiyyatına alınması və ləğvidir.
Hüquqi və fiziki şəxslərin daşınmaz əmlak
üzərində müddəti on bir aydan çox olan
icarə və ya istifadə hüququ varsa, həmin
hüquq dövlət qeydiyyatına alınmalıdır. İcarə
və ya istifadə müqaviləsi üzrə tərəflərdən

biri bu hüquqların dövlət qeydiyyatına
alınması barədə ərizə verə bilər. Dövlət
orqanları, yerli özünüidarəetmə orqanları, o
cüm lədən hüquqi və fiziki şəxslər xid mət -
lər dən istifadə etmək üçün  Daşınmaz Əm -
la kın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi ida -
rə lərinə və Əmlak Xidmətləri Məkanına ya -
xın laşa bilər.

Müraciət zamanı bina, qurğu, ev, binada
və ya evdə yerləşən mənzillər, otaqlar ica rə -

yə verildikdə yerləşməsi və ölçüləri gös tə -
ril məklə icarəyə verilən sahələrin planı, şəx -
siy yəti təsdiq edən sənəd, ərizə, icarə
müqaviləsi və digər zəruri sənədlər tələb
olunur.Xidmətlərin göstərilməsi barədə
qərar qəbul edildikdən sonra icarə və ya
istifadə hüquqlarının dövlət qeydiyyatına
alınması barədə çıxarış hazırlanır. Notarial
qaydada təsdiqlənməsi və ya əslinin təqdim
edilməsi tələb edilən sənədlər olduqda hə -

min sənədlər bilavasitə təqdim edil mə li dir.
İcarə və istifadə hüquqlarının dövlət qey diy -
ya tına alınması xidməti 10 iş günü müd də -
tində göstərilir, 20 manat dövlət rüsumu, 20
manat xidmət haqqı tələb olunur. Xidmətin
nəticəsi olaraq icarə və istifadə hüquqlarının
dövlət qeydiyyatı haqqında Daşınmaz
Əmlakın Dövlət Reyestrindən çıxarış hüquq
sahibinə təqdim edilir.

Daşınmaz əmlakın icarə və ya istifadə

hüquqlarının dövlət qeydiyyatının ləğvi
xidməti isə 5 iş günü ərzində göstərilir, 10
manat dövlət rüsumu və 20 manat xidmət
haqqı tələb olunur. Xidmət nəticəsində
daşınmaz əmlak üzərində icarə və istifadə
hüquqlarının dövlət qeydiyyatının ləğvi
barədə arayışın skan edilmiş surəti dərhal
istifadəçinin elektron ünvanına, kağız
üzərində əsli isə poçt vasitəsilə göndərilir və
ya birbaşa təqdim edilir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
bütün fəaliyyət sahələrində olduğu kimi
daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahəsində də
innovativ addımlar vətəndaş məmnun lu ğu -
na ünvanlanıb. Qeydiyyat xidmətləri əha li -
yə daha da yaxınlaşır, bu istiqamətdə həyata
ke çirilən tədbirlər nəticəsində elektron mü -
hi tin sferası genişlənir. 

Mühüm yeniliklərdən biri, vətəndaşların
qeydiyyat prosedurlarınısadələşdirən elek -
tron çıxarışın tətbiqi oldu. Artıq Azərbaycan
Res publikasının Prezidenti cənab İlham Əli -
yevin imzaladığı müvafiq Fərmana əsa sən
çıxarışların elektron şəkildə verilməsi pro -

sesi həyata keçirilir. Elektron çıxarışlar Elek -
tron Hökumət portalına yerləşdirilir. Hü quq
sahibinin çıxarışı həmin portal va si təsilə real
vaxt rejimində əldə etməsi imkanı yaradılır.
Çıxarışların elektron müstəviyə keç məsi
ayrı-ayrı dövlət qurumları tərə fin dən verilən
aidiyyəti sorğuların cavab lan dı rıl ma sı,
əhalinin əmlakları üzərində iqtisadi əmə -
liyyatların aparılması işini daha da yün gül -
ləşdirir və optimallaşdırır. Elektron çı xa rış
sistemi ilə kağız çıxarışın itirilməsi, ya rar sız
hala düşməsi riskləri aradan qalxır. Qeyd
edilməlidir ki, hazırda respublika üzrə or ta
hesabla gün ərzində 1030-a yaxın, o cüm -

lədən Bakı şəhəri üzrə isə 330-a yaxın elek -
tron çıxarış hüquq sahiblərinə təqdim edilir. 

Bu sahədə prosedurların sadələşməsi,
op timallığın artırılması nəticəsində çı xa rış -
lar hətta 1 iş günü ərazində də verilir. 

Eyni zamanda, ölkə başçısının im za ladı ğı
“Bəzi çoxmənzilli binaların istismarına icazə
verilməsininsadələşdirilməsi haq qın da” Fər -
manı da vətəndaş məmnunluğuna, on ların sadə
yollarla mülkiyyətini qey diy yata almasına,
ölkədə leqal əmlakların sa yı nın artması
istiqamətində bir yenilik ol muş dur. Hazırda
fərmanın icrası ilə bağlı işlər apa rılır. Bu
fərmana əsasən artıq 300-ə ya xın vətəndaşa

mənzil üzərində çıxarışlar təq dim edilmişdir. 
Ümumiyyətlə, qeyd edilməlidir ki, bu sa -

hədə tətbiq edilən yeniliklər, xidmətlərin
modernləşdirilməsi əmlakların qeydiy ya tı nın
artmasına gətirib çıxarmışdır. 2019-cu ilin
yanvar-aprel ayları ərzində ölkə üzrə 72.4
minə yaxın daşınmaz əmlak obyekti üzə rində
mülkiyyət hüquqları qeydiyyata alı nıb. Bu
göstəricinin 19.7 minə yaxını (27.2 faizi)
ilkin, 52.7 minə yaxını isə  (72.8 faizi) isə
təkrar qeydiyyata aid olmuşdur. Mül kiyyət
hüquqlarının qeydiyyatı aparılan əm -
laklardan 13.4 mini fərdi yaşayış və bağ evi,
20 minə yaxını mənzil, 36.5 mini torpaq

sahəsi, 1500-ə yaxını qeyri-yaşayış binası,
1800-ə yaxını qeyri-yaşayış sahəsi, 400-ə
yaxını isə əmlakkompleksi, çoxmərtəbəli
yaşayış binası və çoxillik əkmələr təşkil edib.

Cari ilin yanvar-aprel aylarında 62.5 min -
dən çox daşınmaz əmlakın texniki in ven -
tarlaşdırılması aparılmış və texniki pas port
tərtib edilmişdir. Bu müddətdə 15 minə yaxın
ipotekamüqaviləsi, 1117 yüklülük (ica rə,
istifadə) dövlət qeydiyyatına alınıb. Həm -
çinin, hüquqi və fiziki şəxslərə dövlət re -
yestrindən 64 minə yaxın məhdudiyyət ara -
yışı, əhaliyə xidmətlə bağlı 35 mindən çox
digər müxtəlif məzmunlu arayışlar verilib.

Bu il istifadəyə verilən Əmlak Xid mət -
lə ri Məkanında isə artıq 70 minə yaxın və -
tən daş müraciəti qəbul edilib. 

Həmçinin qeyd edilməlidir ki, daşınmaz
əmlakın qeydiyyatı zamanı xidmət haqqı və
dövlət rüsumunun elektron qaydada, heç bir
qeydiyyatdan keçmədən real vaxt rejimində
öyrənməsinə imkan verən “Əmlakın qey-
diyyatı kalkulyatoru”ndan ümumilikdə 30.5
mindən çox vətəndaş istifadə edib.

Vətəndaşlara ünvanlarında qeydiyyat
xidmətləri göstərən “Əmlakını qeydiyyat al
və mülkiyyətinə sahib ol” kampaniyası da
əhatə dairəsini genişləndirməkdədir. 

Ölkə vətəndaşlarının mülkiyyət hüquq -
la rını rahat formada həyata keçirməsi üçün
Əm lak Məsələləri Dövlət Komitəsi “Əm la -
kı nı qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol”
kam paniyasının keçirilmə formatını dəyiş -
mək lə xidmətləri daha əlçatan edir. Sosial
ak si ya əhalinin bilavasitə ərazi ofislərinə
get mək kimi çətinliyini aradan qal dırır. Xid -

mət lərin birbaşa kənd və qəsəbələrə gəti ril -
mə si ilə sakinlər əlavə məsafə qət etmədən
qey diyyat üçün müraciət edir. Bölgələrdə
yaşa yan vətəndaşların daşınmaz əmlakın
səy yar qeydiyyatı xidmətlərindən isti fa də si -
ni daha daoptimallaşdırmaq məqsədilə artıq
so si al kampaniya həftə ərzində fərq li  əra zi -
lər də keçiriləcək.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərə -
fin dən bu həftə səyyar qeydiyyat xidmətləri
Neft çala və Salyan rayonlarının 5 kəndini
əha tə edəcək. “Əmlakını qeydiyyata al və
mül kiyyətinə sahib ol” aksiyası 13 may
Neft çala rayonu, Xolqarabucaq, 14 may
Aşa ğı Qaramanlı kəndlərində, 15 may Sal -
yan rayonununArbatan, 16 may Marışlı, 17

may Seyid Sadıxlı kəndlərində keçiriləcək.
Sakinlər fərdi yaşayış evləri, torpaq sahələri
və digər daşınmaz əmlakların qeydiyyatı, o
cümlədən plan-sxemin, texniki pasportların
tərtibi ilə bağlı sənədlərini mobil ofisə
təqdim edə bilər.Qeyd edək ki, səyyar
ofisdə xidmətlər 09:00-dan 17:00-dək
göstəriləcək.

Sosial kampaniya çərçivəsində daşın -
maz əmlakın qeydiyyatında tətbiq edilən
ye niliklər ilə bağlı vətəndaşlar ma arif lən di -
ri lir. Belə ki, sakinlərə elektron çıxarışın əl -
də edilməsi və ondan istifadə qaydaları, tə -
ləb olunan sənədlər, eyni zamanda xidmət
haq qı və dövlət rüsumu barədə məlumat ve -
ri lir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
Beynəlxalq Mərzçəkənlər Federasiyasına
(FIG) üzv oldu. Belə ki, Federasiyanın
Vyetnamın Hanoy şəhərində keçirilən Baş
Assambleyasında Azərbaycanda torpaq
sahələrində mərzçəkmə işinin təşkili və
aparılmasını təmin edən qurum kimi komitə
Federasiyaya üzv seçildi. Bununla komitə
mərzçəkmə sahəsində həyata keçirilən
beynəlxalq təcrübələrdə yaxından iştirak
edəcək, peşəkar kadr potensialı daha da
təkmilləşəcək. 

Federasiyanın fəaliyyəti daşınmaz əm -
lak idarəçiliyinin bütün sahələrini əhatə
edən 10 peşəkar komissiya tərəfindən hə ya -
ta keçirilir. Onların 8-də komitənin müvafiq
nü mayəndələrinin təmsil olunması nəzərdə
tutulur.Həmin komissiyalar “Peşəkar stan -
dart lar və praktika”, “Peşəkar təhsil”, “Mə -
kan məlumatlarının idarəedilməsi”, “Ko or -
di nat yerləşmələri və ölçmələr”, “Mühəndis
tədqiqatları”, “Kadastr və torpaq ida rə çi li -
yi”, “Məkan planlaşdırılması və inkişaf”,
“Qiymətləndirmə və daşınmaz əmlakın
idarəedilməsi” sahələrini əhatə edir. 

Qeyd olunmalıdır ki, 1878-ci ildə təsis
edil miş Beynəlxalq Mərzçəkənlər Fe de ra si -
ya sının (FIG) əsas məqsədi beynəlxalq
mərz çəkmə qaydalarının müəyyən edilərək
da im təkmilləşdirilməsi və onların ölkə
prak tikalarında düzgün tətbiqini təbliğ et -
mək dən ibarətdir. Federasiya qlobal mərz -

çək mə üzrə bütün peşəkar sahələri əhatə
edən qeyri-hökumət təşkilatı olub, 120-dən
çox dövlətin mərzçəkmə assosiasiyalarını,
aidiy  yəti dövlət qurumlarını, o cümlədən el -
mi-tədris müəssisələri və mərzçəkmə fə -
aliy  yəti ilə məşğul olan şirkətlərin üzv lü yü -
nü təmin edən və onların fəaliyyətini əla qə -
lən di rən, BMT tərəfindən tanınan qey ri-
kom mersiya təşkilatıdır. 

Federasiyanın üzvləri mərzçəkmə sa hə -
sin də peşəkar təcrübələrə dair məlumatları
pulsuz əldə etmək, təşkilatın minlərlə kitab,
broşür və digər nəşrlərdən ibarət fiziki və
elektron kitabxanasından istifadə etmək
imkanına malikdir. Həmçinin təşkil olu nan -
se mi nar, təlim kursları, illik konfrans və fo -
rum larında iştirak etmək, eləcə də qlobal
mərz çəkənlər şəbəkəsinin üzvləri ilə pe şə -
kar təcrübə mübadiləsini həyata keçirmək
hüququna malikdirlər.

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı xid mət lə ri -
nin əhaliyə çatdırılması üçün Əmlak Mə sə lə -
ləri Dövlət Komitəsi səyyar kam pa ni ya la rı
davam etdirir. Xidməti vətəndaşa daha ya xın
edən “Əmlakını qeydiyyata al və mül kiy -
yətinə sahib ol” sosial aksiyası ilə bütün qey -
diyyat xidmətləri regional ofislərə get mə dən
göstərilir. Bununla da vətəndaşlar ün -
vanlarında sürətli və rahat şəkildə gös tə ri lən
mobil xidmətlərdən yararlanırlar. Komitə
tərəfindən növbəti sosial aksiya Ab şeron

rayonunun Novxanı qəsəbəsində keçi ri ləcək.
Səyyar qeydiyyat avtobusu may ayı nın 20-dən
24-dək, Abşeron rayonu, Nov xanı qəsəbəsi,
İlqar Abdullayev küçəsi, 8 ünvanında
(Poliklinika binasının qar şı sın da) olacaq.
Xidmətlərdən yararlanmaq is tə yən şəxslər
saat 09:00-dan 17:00-a qədər mobil ofisə
yaxınlaşa bilər. 

Eyni anda daha çox sakinin xid mət lər dən
istifadəsini təmin edən sosial aksiya ilə fər di
yaşayış evləri, torpaq sahələri və digər da -

şınmaz əmlakların qeydiyyatı ilə yanaşı, plan-
sxemin, texniki pasportların tərtibi xid mət ləri
də göstərilir. Eyni zamanda, səyyar ofi sə
yaxınlaşan sakinlərə elektron çı xa rış lar
barədə məlumat verilir, suallar ca vab lan dı rı lır.

Qeyd edək ki, daşınmaz əmlakın qey -
diy ya tı prosesini sürətləndirən belə kam pa -
ni ya lar ölkə üzrə müxtəlif kənd və qəsə bə -
lər də keçirilir. Bununla hər bir vətəndaşın
mül ki yyət hüququnu daha rahat həyata ke -
çir mə si təmin edilir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
tərəfindən mayın 14-ü növbəti hərrac keçirilib.
Rəqabətli hərracda kiçik dövlət müəssisə və
obyektləri, yarımçıq tikili və nəqliyyat
vasitələri özəlləşdirilib. 

Ən yüksək ümumi faydalı sahəsi olan kiçik

dövlət müəssisəsi Tovuz rayonu, Əyyublu
kəndində yerləşir. Dövlət əmlakının birlikdə
özəlləşdirildiyi torpaq sahəsi 2054 kv.m, tikilinin
ümumi faydalı sahəsi isə 763.5 kv.m-dir. İştirakçı
kiçik dövlət müəssisəsini 33 min manata
özəlləşdirdi.Oğuz rayonu, Calut kəndindəki

dövlət müəssisəsinin də geniş torpaq
ərazisi mövcuddur. Belə ki, ümumi
faydalı sahəsi 66 kv.m olan tikili 2645
kv.m-lik torpaq sahəsi ilə birgə
özəlləşdirilib.İsmayıllı rayonu, Əhən
kəndində tikintisi yarımçıq qalmış inzibati
binanın torpaq sahəsi 3259 kv.m-dir.
İştirakçı həmin dövlət əmlakını 6 min 500
manata özəlləşdirdi.

Nəqliyyat vasitələrinin
özəlləşdirilməsi üzrə budəfəki hərrac
rəqabətli keçdi. Belə ki, buraxılış tarixi
2004 olan “MercedesBenz” markalı
avtomobil üçün ilkin qiymət 6 min
manat təyin olunmuşdur. Nəqliyyat

vasitəsinin hərracında 4 sifarişçinin fəal iştirakı
son qiyməti 10 min 200 manata yüksəltdi.
Digər nəqliyyat vasitələrindən birinin istehsal ili
2005, markası isə “NissanMaxima”-dır.
Başlanğıc qiyməti 3 min manat olan avtomobi-

li qalib iştirakçı 5 min manat təklif edərək
özəlləşdirdi.

Qeyd edək ki, komitə tərəfindən növbəti
hərrac 21 may tarixində keçiriləcək. İnvestorlar
növbəti hərracda 19 səhmdar cəmiyyətinin
dövlətə məxsus səhm paketləri üzrə seçim edə
bilər. Səhmdar cəmiyyətlərindən 8-i inşaat, 6-sı
aqrar, 5-i isə sənaye, nəqliyyat və xidmət
sektorlarına aiddir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
sifarişçilərlə bərabər, prosesə marağı olan
şəxslərin hərraclarda canlı və onlayn formada
iştirakını təmin edir. Belə ki, açıq hərraclara
olduğu yerdənqoşulmaq istəyən hər kəstəyin
olunan vaxtda müvafiq linkə daxil ola bilər (e-
emdk.gov.az/eHerrac/Home/Presentation).
Dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi üzrə
keçirilən hərraclardaəlçatan xidmətlər və
müasir şərait vətəndaş məmnunluğunun
artırılmasına yönəlib.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tor -
paq ların keyfiyyətinin birbaşa əkin sa hə lə -
rin də və yerlərdə müəyyən edilməsi ilə
bağ lı işlərini davam etdirir. Bu işlər
komitənin mo bil torpaq və bitki
laboratoriyaları va si tə si lə həyata keçirilir.
Belə ki, mayın 17-də mo bil torpaq labora-
toriyaları Xaçmaz ra yo nun bir neçə
kəndində olan fermer tə sər rü fa tı
ərazilərində olub, birbaşa sahələrdə analiz
aparıb. 

Mobil laboratoriyaların əsas məqsədi
tor paq ların münbitliyinin öyrənilməsi, əkin
işləri zamanı səmərəliliyin maksimum sə -
viy yə yə çatdırılmasına nail olmaqdır.Buna
uy ğun olaraq fermerlər torpaqda əkin iş lə ri -
ni görməzdən əvvəl investisiya qoyacaqları
ərazilərin xüsusiyyətləriniöyrənməlidirlər.

Kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul
olanlar bu məsələləri qısa zamanda, öz əkin
sa hə lə rin də öyrənmək imkanına malikdir.

Xaç ma zın bir neçə kəndində olanmobil la -
bo ra to ri ya lar iri və kiçik təsərrüfatlarda,
bağlarda, hə yətyanı torpaqlarda analizlər
aparıb, əkin yer lə rinin keyfiyyət və münbit-
liyini ölçüb. Ey ni zamanda, sahələrdə
bitkilərin də ana liz lə ri aparılıb. 

Rayonun iri meyvə bağlarında olan mo -
bil laboratoriyalar torpağın münbitliyini,
qu raqlıq və şoranlaşma dərəcəsini mü əy -
yən ləşdiriblər. Məhsuldarlıqla bağlı düzgün
qə rar ların qəbulu üçün torpaq analiz edilib,
onun münbitliyinin artırılması ilə əlaqədar
töv siyələr, təkliflər verilib.  

Kiçik təsərrüfatlarda, kəndlinin tor paq -
la rın da da xidmət göstərən mobil laborato-
riyalar torpağın “qida rasionu”nu, əkin sa -
hə lə rinin yararlı olub-olmamasını düzgün
mü əy yənləşdirib. Torpaq nümunəsi mobil
laboratoriyalarda quraşdırılmış modern
cihazlar vasitəsilə yerindəcə analiz edilib.
Analizlər nəticəsində torpaqların ən vacib

göstəriciləri – ümumi humusu,
karbonatlığı, quru qalığı, udulmuş əsasları,
nəmliyi, temperaturu tə yin olunub.
Fermerlərə təhlillərin cavabını əks etdirən
sənədlər təqdim edilib. Kəndlilər yax şı
məhsul almaq üçün lazımi, o cüm lə dən
aqrokimyəvi  tədbirlər barədə də ope ra tiv
olaraq məlumat alıblar. 

Ümumilikdə bu günə qədər mobil tor -
paq laboratoriyaları vasitəsilə bir neçə ra -
yon da 20 min hektardan artıq ərazidə təd qi -
qat işləri aparılıb. Bunun da çox hissəsi
pam bıq sahələrinin, taxılçılığın, tütün çü lü -
yün, bağçılığın və digər əkin-biçin yer lə ri -
nin payına düşür.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tor -
paq la rın keyfiyyətinin öyrənilməsi məq sə -
di lə təkcə səyyar torpaq laboratoriyasının
im kanlarından deyil, həm də Bakıda fə aliy -
yət göstərən stasionar laboratoriyalardan is -
ti fa də etməklə fermerlərə xidmət göstərir.

Mo bil laboratoriyalardan fərqli olaraq sta -
si onar laboratoriya dövlət sifarişi əsasında
iri miq yaslı çöl-torpaq tədqiqatı işlərinin ye -
ri nə yetirilməsini təmin edir. Qeyd edil mə -
li dir ki, indiyə kimi 3 milyon hektara yaxın
əra zi də çöl torpaq tədqiqatı işləri aparılıb
və key fiyyət göstəriciləri müəyyən edilib.
Tor paq ların Elektron Kadastr Uçotu İn for -
ma si ya Sistemində 600 min hektardan çox
əra zi nin torpaq və şorlaşma xəritələri tərtib
edilib. Bundan başqa 3 milyondan artıq
bitki nü munələri də laboratoriya şəraitində
analiz edi lib.

Mülkiyyətçilərtorpaq analizlərinin apa -
rıl ma sı, onun key fiy yətinin müəyyən ləş di -
ril mə si məqsədilə Komitəyə müraciət edə
bi lərlər.Mobil torpaq laboratoriyaları ilə
bağ lı daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün
(012) 533-19-58 və ya (055) 341-73-50 te -
le fon nömrələri ilə əlaqə saxlamaq ki fa yət -
dir.

Daşınmaz əmlak üzərində icarə və ya istifadə hüququnun dövlət qeydiyyatına alınması və ləğvi

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatında tətbiq edilən yeniliklər və prosedurların sadələşdirilməsi bu sahəyə vətəndaş marağını artırmaqdadır

“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol” kampaniyasından yenilik: 
həftə ərzində 2 rayonun 5 kənd sakinlərinəqeydiyyat xidmətləri göstəriləcək

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi daha bir
beynəlxalq təşkilatın üzvü oldu

Abşeron rayonu, Novxanı qəsəbəsi sakinlərinə daşınmaz əmlakın qeydiyyat xidmətləri daha yaxın oldu

14 may hərracı: rəqabətli mühitdə hansı dövlət əmlakları özəlləşdirildi?
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“Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və səmərəli istifadə
edilməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 06 iyun 2007-ci il tarixli, 586
nömrəli Fərmanına və 22 iyun 2010-cu il tarixli, 284 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Daşınmaz dövlət əmlakı
obyektlərinin müsabiqə əsasında icarəyə verilməsi Qaydaları”na
müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi aşağıda göstərilən qeyri-yaşayış sahələrinin
(obyektlərin) icarəyə verilməsi üzrə müsabiqə elan edir.

Müsabiqədə daşınmaz dövlət əmlakını icarəyə götürmək
hüququna malik olan (qanunvericiliklə məhdudiyyət müəyyən
edilmiş hallar istisna olmaqla) yerli və xarici fiziki və hüquqi
şəxslər iştirak edə bilərlər.

Müsabiqəyə yekun vurularkən müəyyən edilmiş şərtlər
daxilində maksimum həcmdə icarə haqqı təklif etmiş sifarişçiyə
üstünlük veriləcəkdir.

1. Müsabiqəyə çıxarılan qeyri-yaşayış sahələri 
(obyektlər) haqqında məlumat

(17.05.2019-cu il tarixinə)

2. Sifarişçilər qarşısında qoyulan şərt və tələblər
2.1. İcarəyə verilən obyektin məxsus olduğu müəssisənin

spesifik fəaliyyət profilinə uyğun olaraq təyinatı üzrə istifadə
edilməsini təmin etmək.

2.2. İcarəyə verilən obyekin, ərazisində yerləşdiyi
müəssisənin fəaliyyətinə maneçilik yaradılmaması.

2.3. Birgə istifadə olunan kommunikasiya xətlərinə xələl
gətirilməməsi.

2.4. İcarəyə verilən obyektin yerləşdiyi binanın xarici görü-
nüşünün qorunub saxlanılması.

2.5. Dövlət büdcəsinə ödəniləcək icarə haqqına dair təklifin
verilməsi (“İcarə haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabineti tərəfindən müəyyən edilən dövlət əmlakının (mənzil
fondundan başqa) icarəyə verilməsi üçün icarə haqqının
minimum məbləğindən və aylıq start icarə haqqı məbləğindən az
olmamaq şərti ilə).

3. Sifarişçilər tərəfindən təqdim olunmalı sənədlər
3.1. Müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə (açıq zərfdə).

3.2. Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin (VÖEN 2000015631) Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Bankının Əməliyyat idarəsindəki AZ53 NABZ 0136
0150 0000 0000 3944 saylı hesabına (kod 501004, müxbir hesa-
bı AZ74 NABZ 0145 1700 0000 0000 1944, VÖEN
9900071001, S.W.I.F.T. bik: NABZAZ2C) hesabına
müsabiqədə iştirak etməyə hüquq verən, obyektin aylıq start
icarə haqqı məbləğinin 10 faizi həcmində hesablanan behin
köçürülməsini təsdiq edən qəbz. (Müsabiqənin qalibi tərəfindən
köçürülmüş behin məbləği ilkin dövr üçün ödənilməli olan icarə
haqqı məbləğinə daxil edilir, müsabiqənin digər iştirakçıları
tərəfindən köçürülmüş beh müsabiqənin başa çatdığı gündən 10
(on) təqvim günü ərzində onlara qaytarılır)

3.3. Sifarişçi hüquqi şəxs olduqda açıq zərfdə aşağıdakı
sənədlər təqdim edilir:

- reyestrdən çıxarışın müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;
- təsis müqaviləsinin müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;
Sifarişçi fiziki şəxs olduqda açıq zərfdə aşağıdakı sənədlər

təqdim edilir:
- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin müvafiq qaydada təsdiq

edilmiş surəti;
- sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında məlumat (əgər sahibkarlıq

fəaliyyəti ilə məşğuldursa);
3.4 Müsabiqədə iştirak etmək üçün sifariş hüquqi və ya fiziki

şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildikdə, həmin nümayəndə
sifarişçi adından hərəkət etmək hüququnu təsdiq edən sənəd
təqdim etməlidir

3.5 Aşağıdakı sənədlər sifarişçilər (hüquqi və fiziki şəxslər)
tərəfindən ikinci ayrıca bağlı zərfdə (zərfin bağlı tərəfi sifarişçi
tərəfindən imzalanır və (və ya) möhürlənir) təqdim edilir:

- dövlət büdcəsinə ödəniləcək icarə haqqına dair müsabiqə
təklifi.

Qeyd edilən sənədlər tələb olunan formada təqdim

edilmədikdə və ya bir hissəsi təqdim edilmədikdə, sifariş vermiş
şəxsin nümayəndəsinin səlahiyyəti qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydada təsdiq edilmədikdə, həmçinin müəyyən edilmiş
müddətdə beh köçürülmədikdə və ya tam şəkildə
köçürülmədikdə sifarişçi müsabiqəyə buraxılmır və behin
sifarişçiyə qaytarılması qanunvericiliklə və “Daşınmaz dövlət
əmlakı obyektlərinin müsabiqə əsasında icarəyə verilməsi
Qaydaları” ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir. Sifariş
və ona əlavə olunan sənədlər müsabiqənin keçirilməsi haqqında
dərc olunmuş məlumatda göstərilən müddət başa çatdıqdan
sonra qəbul edilmir.

4. Müsabiqə qalibinə tətbiq edilən şərt və tələblər
4.1. Müsabiqənin qalibi aşağıdakıları təmin etməlidir:
4.1.1. Müsabiqənin nəticələri haqqında protokol təsdiq

olunduğu tarixdən 20 (iyirmi) gün müddətində icarə
müqaviləsinin imzalanmasını.

4.1.2. İcarə müqaviləsində göstərilən müddətdə və məbləğdə
icarə haqqının dövlət büdcəsinə köçürülməsini.

4.1.3. Müqavilə ilə müəyyən edilmiş digər şərt və
öhdəliklərin yerinə yetirilməsini.

5. Müsabiqədə iştirakla bağlı əlavə məlumat almaq qaydası
Sifarişçilər, müsabiqə haqqında əlavə məlumat əldə etmək,

müsabiqəyə çıxarılan obyektlə tanış olmaq, sifariş(ərizə) və
təkliflərinin verilməsi üçün 17.06.2019-cu il tarixinədək iş
günləri saat 9 00 –dan 18 00 -dək aşağıdakı ünvana müraciət edə
bilərlər:

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Y.Səfərov küçəsi 50, Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin binası, tel.: 490-24-08 (əlavə-146).

Bu ünvanda müsabiqə Komissiyası tərəfindən müsabiqə
təkliflərinin qiymətləndirilməsi 20.06.2019-cu il tarixində, saat
09 00 -dan başlayacaqdır.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
tərəfindən göstərilən hərrac xidmətlərində
vətəndaşların fiziki iştirakına ehtiyac qalmır.
Hər kəsin olduğu məkanı tərk etmədən dövlət
əmlaklarının özəlləşdirməsində iştirakı təmin
edilir. İnternet üzərindən seçim və
sifarişprosedurlarının yerinə yetirilməsi, o
cümlədən hərracda onlayn iştirak imkanları
rahatlığı təmin edir, vaxt itkisini aradan
qaldırır.

Komitənin keçirdiyi hərraclara çıxarılan
dövlət əmlakları yerləşdiyi ərazi, sahə, təyin
olunan hərrac qiyməti və digər xüsusiyyətlər
baxımından müxtəlifdir. Dövlət əmlaklarının
özəlləşdirilməsi üzrə növbəti hərraclardan biri
iyunun 11-i keçiriləcək. Fərqli sahələr üzrə

ümumilikdə 102 dövlət əmlakı budəfəki
hərraca çıxarılıb. Qeyd edək ki, onlardan 40-ı
kiçik dövlət müəssisə və obyekti, 19-u qeyri-
yaşayış sahəsi, 23-ü səhmdar cəmiyyəti, 14-ü
nəqliyyat vasitəsi, 6-sı isə yarımçıq tikilidir. 

Bu dəfə hərraca çıxarılan kiçik dövlət
müəssisələrinin ümumi faydalı sahəsi 12 kv.m
ilə 3 min 101 kv.marasındadır. Onlar arasında
torpaq sahəsi ilə birgə özəlləşdirilən dövlət
əmlakları kifayət qədərdir. Bu tip obyektlərin
ilkin hərrac qiymətləri həm torpaq sahəsi və
tikili üzrə ayrıca, həm də ümumi formada
qeyd olunub. Uğurlu fəaliyyət potensialı olan
dövlət əmlaklarından biri Gəncə şəhərində
yerləşən kinoteatrdır. Nizami rayonu,
Cavadxan küçəsindəki bu obyektin ümumi

faydalı sahəsi 143 kv.m-dir. Dövlət əmlakının
fəaliyyətinin müasir formada bərpası onu
xidmət sahəsində gəlirli obyektə çevirə bilər.
Qeyd edək ki, kiçik dövlət müəssisəsi
978.7kv.m-lik torpaq sahəsi ilə birgə
özəlləşdirməyə çıxarılıb.

Hərraca çıxarılan qeyri-yaşayış sahələrinin
ümumi faydalı sahəsi 9.2 kv.m ilə 127.4
kv.marasındadır. Biznes fəaliyyəti üzrə ofis və
ya xidmət obyekti axtaran şəxslər bu dövlət
əmlakları üzrə seçim edə bilər. Qeyri-yaşayış
sahələrindən 9-u paytaxtda, 3-ü Sumqayıtda,
digərləri isə Gəncə, Bərdə, Daşkəsən, Ağdam
və Şirvandadır. 

Özəlləşdirilməsi nəzərdə tutulan səhmdar
cəmiyyətləri Bakı, Mingəçevir, Yevlax,

Ağcabədi kimi şəhər və rayonlarda yerləşir.
Bu səhmdar cəmiyyətlərin 30-45%-lik
intervalda səhm paketləri prosesə çıxarılıb. 

11 iyun hərracında vətəndaşların istehsal
tarixi 1985-2009-cu illər olan nəqliyyat
vasitələri üzrə seçim imkanı var. Volkswagen,
UAZ, VAZ və digər markalara aid
avtomobillərin ilkin hərrac qiymətləri 2 min
manat ilə 7 min 500 manat arasındadır.

Hərracda iştirak etmək istəyən şəxslər
komitənin rəsmi saytından (emdk.gov.az) və
Özəlləşdirmə portalından (privatization.az)
dövlət əmlakları üzrə seçim edə bilər. Seçdiyi
dövlət əmlakı üzrə keçiddə qeydiyyatdan
keçib, ilkin qiymətin 10%-ni ödəyən
şəxshərracda iştirak statusu qazanır.

ELANLAR

Hərracda rahat iştirak və geniş seçim: 102 dövlət əmlakı özəlləşdirməyəçıxarıldı

“Asel Kredit” BOKT MMC
MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT 

31 Dekabr 2018-ci  il tarixinə

“Asel Kredit” BOKT MMC
MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏRLƏR HAQQINDA HESABAT

31 Dekabr 2017-ci il tarixinə

Bakı şəhərində yerləşən qeyri-yaşayış sahələrinin (obyektlərin) müsabiqə vasitəsilə icarəyə verilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİDÖVLƏTKOMİTƏSİNİN ELANI

“Asel  Kredit” BOKT MMC
PUL VƏSAİTLƏRININ HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

31 Dekabr 2018-ci il tarixinə

“Asel Kredit”BOKT MMC
KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT

31 Dekabr 2018-ci il tarixinə

Azərbaycan manatı ilə

Qeyd 31 dekabr 31 dekaabr

2018-ci il 2017-ci il

AKTİVLƏR

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 11 1862440.00 884990.0

Cəmi kreditlər 3925920.0 4207370.0

Kreditlərin xalis dəyəri (3-cü sətir-4-cü sətir) 3925920.0 4207370.0

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri 0.0 189250.0

Əsas vəsaitlər (amortizasiya çıxılmaqla) 14 91000.0 99540.0

Qeyri-maddi aktivlər 32000.0 35950.0

Digər  aktivlər 14 2016140.0 697220.0

Sair  debitor borcları 154320.0 152750.0

Verilmiş avanslar üzrə 49000.0 11170.0

CƏMİ AKTİVLƏR 8130820.0 6278510.0

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

Nizamnamə kapitalı 17 800000.0 800000.0

Bölüşdürülməmiş mənfəət 10 296810.0 276000.0

CƏMİ KAPİTAL 1096810.0 1076000.0

Uzunmüddətli  öhdəliklər

Uzunmüddətli kreditlər və borclar üzrə hesablaşmalar 6856000.0 5187970.0

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 6856000.0 5187970.0

kreditor borcları 174000.0 14540.0

Digər öhdəliklər 4010.0 0.0

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 178010.0 14540.0

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 178010.0 14540.0

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 8130820.00 6278510.00

Gəlir və xərc maddələri Qeyd 31-Dec 31-Dec
2018-ci il 2017-ci il

Verilmiş kreditlərdən daxil olan gəlir,cəmi; 1231796,95 1663050,00

O cümlədən; a)verilmiş kreditlər üzrə b)verilmiş
kreditlərdən daxil olan  komisyon haqları üzrə 5 1231796,95

386350,86
1644790,00
18260,00

Maliyyəxərci cəmi; (407,32) (1890,00)

O cümlədən; a)investisiyar üzrə maliyyə gəliri b)
valyuta məzənnəsinin dəyişməsindən yaranan

müsbət /mənfi məzəznnə fərqi
(407,32) (1890,00)

Əməliyyat gəlirinin cəmi 1617740,49 1661160,00
Faiz xərcləricəmi; 9 (701737,25) (827450,00)

O,cümlədən a)Cəlb edilmiş borclar və kreditlər
üzrə  b)vaxtı keçmiş kreditlər üzrə ehtiyatlara

ayırmalar c)digər maliyyə xərcləri
9 (701737,25)

0,00                
(827450,00)

0,00                

digər qeyri-faiz gəlirləri 243570,00
Qeyri faiz xərcləri (888224,33) (1060300,00)

Əməliyyat mənfəəti 27778,93 16980,00
Mənfəət vergisindən əvvəl gəlir 13 27778,93 16980,00

Mənfəət vergisi xərci 13 (3396,00) (3396,00)
Gəlirdən çıxılmayan xərclər 0,00 0,00

İl üzrə xalis mənfəət 24382,93 13584,00

Azərbaycan manatı ilə

Qeyd Nizamnamə
Kapitalı

Kapit
al

ehti-
yatları

Bölüşdürül-
məmiş

mənfəət

Cəmi
Kapital

01 yanvar  2017-ci il tarixə qalıq 800000.0 248193.0 1048193.0

20167-ci il üzrə xalis mənfəət 13584,00 13584,00

31 dekabr 2017-ci il tarixə qalıq 800000.0 276000.0 1076000.0

2018-ci il üzrə xalis mənfəət 24382,93 24382,93

Maddələr arasında köçürmələr -3572.93 -3572.93

31 dekabr 2018-ci il tarixə qalıq 800000.0 296810.0 1096810.0

Azərbaycan manatı ilə
Qeyd 31 dekabr 31 dekabr

2018-ci il 2017-ci il
Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

Hesabat dövründə xalis mənfəət /zərər 24382,93 16980,00
köhnəlmə və amortizasiya 15471,00 25900,00

Mənfəət və ya zərər hesabatlarında tanınmış
mənfəət vergisi xərci (3396,00) (3396,00)

Əməliyyat   aktivlərndə artma/azalma (149850,00) 147254,00
Müştərilərə verilmiş kreditlər 281450,00 1615134,00

Digər aktivlər (1318920,00) (146472,00)
Əməliyyat öhdəliklərində azalma/artma 159460,00 (18407,00)

Digər öhdəliklər 4010.0 -6285.0

Vergi və faizdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətləri
üzrə istifadə olunan pul vəsaitləri -35876.0

maddələr arasında baş vermiş dəyişikliklər 298995,93 (19613,00)

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin xalis hərəkəti (688774,00) 1575219,00

İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin
hərəkəti 

Əmlak və avadanlıq üzrə ödəniş (1806,00)

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul
vəsaitlərinin  xalis hərəkəti (1806,00)

Borc şəklində alınmış məbləğlərdən yaranan pul
vəsaitlərinin daxilolmaları 1668030,00

Dividendlər və buna oxşar digər ödəmələr
şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları -1416341.0

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul
vəsaitlərinin xalis hərəkəti 1668030,00 (1416341,00)

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin xalis
artması (azalması) 977450,00 158878,00

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və bank overdraftları 884990,00 726112,00
İlin sonuna pul vəsaitləri və bank overdraftları 1862440.0 884990.0

İl ərzində artım/azalma 977450,00 158878,00

№ Ünvan Sahə
kv.m. Balansaxlayıcısı

Obyektin
xarakteristi-

kası

Obyektin
fəaliyyət

növü 

Obyektin
vəziyyəti

Aylıq start
icarə haqqı

məbləği
(manat)

Ödəniləcək
behin

məbləği
(manat)

1
Bakı şəhəri, Xətai

rayonu, Nobel pros-
pekti, 61

1273,7

Azərbaycan Respublikasının
Ekologiya və Təbii Sərvətlər

Nazirliyi, Milli Geoloji
KəşviyyatXidməti, “Geoloq”

İdman klubu

1 mərtəbəli
tikililər xidmət istifadəyə

tam yararlı 2292,66 229,27

2
Bakı şəhəri, Yasamal

rayonu,
H.Cavidprospekti, 131

111,6 Azərbaycan Respublikasının
Təhsil Nazirliyi

1 mərtəbəli
binanın bir

hissəsi
xidmət istifadəyə

tam yararlı 368,28 36,83
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14 may 2019-cu il tarixdə İsmayıllı rayonu üzrə keçirilmiş hərracda satılmış tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

Bakı şəhəri  üzrə  14 may 2019-cu il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitələrinin 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)

Hərracda yekun satış qiyməti
(manat)

Sərəncamın №-
si və tarixi

1 İnzibati binanın
yarımçıq tikilisi

İsmayıllı rayonu,
Əhən kəndi

İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti, Əhən kənd
inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyi 3258.7 1500 5000 6500 6500 №263

12.10.2018

№ Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitələrinin markası Buraxılış ili Hərraca çıxarılan  ilkin satış qiyməti (manat) Hərracda yekun satış qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi
1 Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti İqtisadiyyat Komitəsi QAZ-31029 1994 400 400 11/19   11.04.2019
2 Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti Mercedes Benz E240 2004 6000 10200 11/19   11.04.2019
3 Xızı rayon İcra Hakimiyyəti Nissan Maxima 2005 3000 5000 11/19   11.04.2019

14 may 2019-cu il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə  keçirilmiş hərraclarda satılmış kiçik dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) siyahısı

18 iyun 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

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

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

Özəlləşdirilən torpaq sahəsi
(kv.m)

İşçilərin
sayı

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərracda yekun satış qiyməti
(manat)

Sərəncamın №-si
və tarixi

1 Əyyublu kənd Diyar şunaslıq
Mədəniyyət evi

Tovuz rayonu,
Əyyublu kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Ağstafa
Regional Mədəniyyət İdarəsi 763.5 2054.4 6 33000 33000 №295

16.11.2018

2 Əmlak kompleksi Oğuz rayonu,
Calut kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 66.0 2644.6 x 10000 10000 №263

12.10.2018

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2004 5000 500
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2002 4500 450
3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2004 4500 450
4. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2004 6000 600
5. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Sunny 2005 4000 400
6. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Mitsubishi L-200 1996 1000 100
7. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Peugeot 406 ST 2003 2500 250
8. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Leganza 1998 1700 170
9. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Leganza 1998 1700 170
10. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Leganza 1999 2000 200
11. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Nexia 1997 1500 150
12. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Nexia 1999 1300 130
13. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Nexia 1997 1200 120
14. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Nexia 1996 1200 120
15. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Nexia 1999 1300 130
16. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Daewoo Racer 1995 1500 150
17. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Accent 2004 2000 200
18. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Elantra 2005 2500 250
19. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Elantra 2004 2500 250
20. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Elantra 2004 2400 240
21. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Elantra 2004 2400 240
22. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Elantra 2004 2400 240
23. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Sonata 2000 3000 300
24. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Sonata 1997 2500 250
25. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Sonata 2007 5000 500
26. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Sonata 2003 4000 400
27. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Sonata 2004 3000 300
28. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Choros 2001 4000 400
29. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai H-100 2006 4500 450
30. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai H-100 1998 3000 300
31. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Ford Fokus 2004 2500 250
32. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi VAZ-21214 2003 3500 350
33. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi VAZ-21214 2003 3500 350
34. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi VAZ-21213 1999 2300 230
35. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi VAZ-21213 1998 2000 200
36. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi VAZ-21214 2005 4000 400
37. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi VAZ-21214 2007 4500 450
38. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi UAZ-3153 2001 1700 170
39. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi UAZ-3153 2001 1500 150
40. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi UAZ-3153 2001 1400 140
41. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi UAZ-39095 2001 1500 150
42. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi UAZ-39099 2001 1500 150
43. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi UAZ-39629 2001 1000 100
44. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi VAZ-21074 2002 1500 150
45. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi VAZ-21074 2002 1600 160
46. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Tofaş Kartal SLX 1995 1500 150
47. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Chevrolet 1995 3000 300
48. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Chevrolet Niva 2123L 2005 5000 500

Qeyd: Sifarişlər Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri,
Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) və yaxud
e–emdk.gov.az elektron portalı vasitəsilə  hərracın

keçirilməsinə ən gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul
olunacaqdır: Nəqliyyat vasitələri barədə ətraflı məlumatı priva-
tization.az portalından almaq olar. Hərracda iştirak etmək üçün
(elektron sifariş verənlər istisna olaraq) hərracın keçirilməsinə

ən azı 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim
olunmalıdır: 1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd
(Hüquqi şəxslər üçün:notarial qaydada təsdiq olunmuş
qeydiyyat şəhadətnaməsi,nizamnaməsi və VÖİN) 2. Əmlak

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

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

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.

18 iyun 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 (satış) qiyməti (manatla)                   10% beh                                
Nizami rayonu

1 "Nokia" markalı mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 10 1
Xətai rayonu

1 Noutbuk Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 3 210 21
Binəqədi rayonu

1 "Scania" markalı avtomaşın Binəqədi rayonu, Sulutəpə qəsəbəsində yerləşən "Serkar terminal"  MMC-nin dayanacağı ədəd 1 23500 2350

№ 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 
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18 iyun 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Gəncə şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

2019-cu il iyun  ayının 18-də keçiriləcək  pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

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.

Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab
edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş  hüquqi
və fiziki  şəxslər iştirak edə bilərlər.

Sifarişlər  Azərbaycan Respublikasının Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin Əmlak Xidmətləri 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 iyun ayının 18 -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. 

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.

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.

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 telefonu: (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.

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.

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 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 Şabran şəhərində yerli hərrac komissiyası

tərəfindən keçiriləcəkdir.

Şabran şəhəri üzrə:
ünvan: Şabran şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 39 əlaqə

telefonu: (kod 2335) 3-26-84

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 tor -
paq 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,
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 

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

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

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

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

18 iyun 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Şabran şəhərində hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

Sıra
sayı Səhmdar cəmiyyətinin adı və təsis tarixi 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)

İlkin satış qiymətinin
10%-i həcmində

hesablanmış behin
məbləği (manat)

sayı (ədəd)

buraxılmış
səhmlərin ümumi
sayında           %-

lə
1 Anar №247 26.05.1997 Şirvan şəhəri, Salyan şosesi, M.Talıboğlu küçəsi 605138.80 302569 2.00 90908 30.05 181816.00 90908.00 9090.80
2 Bərdə Kəndkimya №533 06.04.1998 Bərdə şəhəri, Sənaye küçəsi, 5 191592.20 95796 2.00 28764 30.03 57528.00 28764.00 2876.40
3 Beyləqan Buzxana №100  15.04.2011 Beyləqan rayonu, Qəhrəmanlı qəsəbəsi 87536.00 87536 1.00 39393 45.00 39393.00 19696.50 1969.65
4 Daşkəsən Aqrotexservis №383 02.03.1998 Daşkəsən rayonu, Quşçu körpüsü kəndi 195246.20 97623 2.00 29293 30.01 58586.00 29293.00 2929.30
5 Əli Bayramlı Aqrotəmir №79  30.03.2006 Şirvan şəhəri, Cənub sənaye qovşağı, 10 217550.00 108775 2.00 32654 30.02 65308.00 32654.00 3265.40
6 Əli Bayramlı Kəndnəqliyyat №301 27.05.1999 Şirvan şəhəri, Cənub-Sənaye qovşağı 222765.40 111382 2.00 34382 30.87 68764.00 34382.00 3438.20
7 Kürdəmir Aqrotexservis №915  27.10.1997 Kürdəmir şəhəri,Vaqif küçəsi,5 333008.00 166504 2.00 49952 30.00 99904.00 49952.00 4995.20
8 Lənkəran Taxıl №122 10.04.1997 Lənkəran rayonu, Liman şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 137 173936.80 869690 0.20 260435 29.95 52087.00 26043.50 2604.35
9 Nəvahi №235 19.05.1997 Hacıqabul rayonu,Nəvahi kəndi 279617.60 139809 2.00 41992 30.03 83984.00 41992.00 4199.20
10 Salyan Kəndkimya №1186  15.12.1997 Salyan rayonu, Dayıkənd kəndi 539144.00 269572 2.00 80944 30.03 161888.00 80944.00 8094.40
11 Tərtər Nəqliyyat № 139  23.08.2000 Tərtər şəhəri, Sahil küçəsi, 27 122997.80 61498 2.00 18474 30.04 36948.00 18474.00 1847.40
12 Ucar Tikinti Avtonəqliyyat №126 27.04.2012 Ucar şəhəri, Dədə Qorqud yaşayış sahəsi 128546.00 64273 2.00 28851 44.89 57702.00 28851.00 2885.10
13 Xəzər Avtonəqliyyat №972 29.06.1998 Lənkəran rayonu,  Liman şəhəri, H.Aslanov küçəsi, 44 559272.00 279636 2.00 83915 30.01 167830.00 83915.00 8391.50
14 Xudat Kəndnəqliyyat №846 01.06.1998 Xaçmaz rayonu,  Xudat şəhəri, K.Məhərrəmov küçəsi, 2 152457.00 76228 2.00 22871 30.00 45742.00 22871.00 2287.10
15 Zaqatala Fındıq №25 06.01.1998 Zaqatala şəhəri,Azərbaycan prospekti, 37 838868.80 419434 2.00 125992 30.04 251984.00 125992.00 12599.20

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

Özəlləşdirilən tor paq
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

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor paq

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 Əmlak kom-
pleksi

Lənkəran rayonu,
Darquba kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 62.3 1371.1 x 3250 x  4250 7500 750

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

Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

Əmək  kollektivinə  gü zəşt li şərt -
lərlə 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 ra yo nu,
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 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

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

Əmək kollektivinə gü zəşt li şərt lərlə
satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 10 saylı
yeməkxana

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lök ba tan
qəsəbəsi, N.Nərimanov küçəsi, 15

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 621.6 668.3 1 80750 28500 10000 90750 9075 

2 Qusar Kərpic
sexi Qusar rayonu, Hil kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 206.0 170160.0 x 5000 x 205000 210000 21000 

№ 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 Qeyri-yaşa-
yış binası

Şabran şəhəri, 20
Yanvar küçəsi, 12

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi x 110.8 322.0 x 3000 3000 x  3000 6000 600
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları iyun ayının 20-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.                                                                                                                                                                  

(Ərizələr  20 may 2019-cu il - 19 iyun 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

Sıra
№ si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra
hakimiyyəti, bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya
hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə tele-
fonu

Müsabiqə və ya hərraca
çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı

ilə bağlanacaq müqavilənin
layihəsi ilə tanış olma tarixi,

vaxtı və ünvanı

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

icarəyə verilir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə
icarə haqqının

aşağı həddi
(manatla)

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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə

verilir

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

zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq edən

sənədin nömrəsi

1 Şirvan şəhəri Şirvan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
60 kv.m
Satılır 30.00 90,00 9,00 Sahibkarlıq IV zona 911012000987

2 Neftçala rayonu Xəzər
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 26 ha İcarə 30.70 494.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 807012000683

3 Salyan rayonu Salyan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
30 kv.m
Satılır 14.40 1545,00 155,00 Sahibkarlıq II zona 809012002379

4 Salyan rayonu Salyan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
27,8 kv.m

Satılır 26.70 1629,00 163,00 Sahibkarlıq I zona 809012002440

5 Ucar rayonu Qaracallı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev

prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 4,44 ha İcarə 3152.00 3161.28 Sahibkarlıq IV qrup şərti yararsız 904012000917

6 Goranboy rayonu Aşağı
Ağcakənd Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev

prospekti, 357 Tel: (020) 205 27 77
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 52.07 480.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 509012001494

7 Goranboy rayonu Aşağı
Ağcakənd Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev

prospekti, 357 Tel: (020) 205 27 77
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 52.07 480.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 509012001493

8 Goranboy rayonu Aşağı
Ağcakənd Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev

prospekti, 357 Tel: (020) 205 27 77
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 19.52 180.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 509012001484

9 Qazax rayonu Qazax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,

Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 384.00 1660.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001541

10 Şəmkir rayonu Aşağı
Seyfəli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,

Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 110.90 1250.00 Fərdi yaşayış evi I qrup, bonitet balı 100,
əkin 504012004010

11 Ağstafa rayonu Köçəsgər
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu,

Azadlıq küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 1,5 ha İcarə 11.47 75.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

III qrup, bonitet balı 59,
əkin 502012000902

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi 5,17 ha İcarə 7.51 310,00 31,00 Heyvandarlıq II qrup, örüş 302012003043

13 Cəlilabad rayonu Uzuntəpə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəhəri,

H.Əliyev prospekti 151 Tel: (025) 245 50 29 
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 105.82 610.00 Fərdi yaşayış evi I qrup, bonitet balı 100,
əkin 806012000760

14 Masallı rayonu Ərkivan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad

şəh,,H.Əliyev prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi
2700 kv.m

İcarə 2,98 54,00 5,40 Kənd təsərrüfatı III qrup, bonitet balı 59,
əkin 805012000960

15 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004758

16 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 150.00 1230.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004759

17 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004760

18 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004761

19 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 150.00 1230.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004762

20 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004763

21 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004764

22 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 150.00 1230.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004765

23 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004768

24 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004769

25 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004770

26 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004771

27 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004772

28 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004774

29 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004783

30 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004785

31 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004787

32 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004788

33 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2472.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004790

34 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2472.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004791

35 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2472.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004794

36 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004799

37 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004801

38 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004802

39 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004804

40 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004805

41 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004807

42 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 150.00 1230.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004808

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

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004809

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

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004811

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

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004817

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

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004823

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

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004826

48 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004827

49 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004829

50 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004830
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(Ərizələr  20 may 2019-cu il - 19 iyun 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

Sıra
№ si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran

hüquqi şəxs (yerli icra
hakimiyyəti, bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya
hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə
telefonu

Müsabiqə və ya hərraca
çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı

ilə bağlanacaq müqavilənin
layihəsi ilə tanış olma tarixi,

vaxtı və ünvanı

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

icarəyə verilir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə icarə
haqqının aşağı həddi

(manatla)

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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə

verilir

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

zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq edən

sənədin nömrəsi

51 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004831

52 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004839

53 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2472.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004840

54 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004841

55 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004842

56 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004843

57 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004844

58 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 150.00 1230.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004845

59 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004846

60 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004851

61 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004857

62 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004858

63 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004860

64 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004861

65 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004862

66 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004863

67 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004864

68 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004865

69 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004866

70 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004867

71 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004869

72 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004871

73 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004873

74 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004874

75 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004875

76 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004876

77 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004882

78 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004883

79 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004884

80 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004885

81 Şəki rayonu Baltalı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
4500 kv.m

İcarə 4.86 22.50 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 404012004442

82 Şəki rayonu Baltalı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
9100 kv.m

İcarə 9.83 86.45 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup çoxillik əkmə 404012004580

83 Şəki rayonu Baltalı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
9600 kv.m

İcarə 10.37 91.20 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup çoxillik əkmə 404012004609

84 Şəki şəhəri Kiçik
Dəhnə Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 130 ha İcarə 312.00 1307.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 404012004183

85 Balakən rayonu Qullar
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi 78 kv.m Satılır 16.90 1427.40 Sahibkarlıq Şərti yararsız 401012001176

86 Qax rayonu Qaxbaş
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
277 kv.m

Satılır 93.51 692.50 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001650

87 Qəbələ rayonu Qəbələ
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 153.00 912.48 Fərdi yaşayış evi I zona 406012000973

88 Qəbələ rayonu Qəbələ
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 204.00 1216.64 Fərdi yaşayış evi I zona 406012000974

89 Qəbələ rayonu Quşlar
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
3,1994 ha

İcarə 5.76 444.72 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup Kolluq 406012000934

90 Qəbələ rayonu
Yemişanlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
5100 kv.m

İcarə 11.02 30.60 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı I qrup Çoxillik əkmə 406012000901

91 Qəbələ rayonu
Mirzəbəyli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
120 kv.m

Satılır 47.53 1320.00 Sahibkarlıq Şərti yararsız 406012000959

92 Qəbələ rayonu
Əmirvan Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
5,9161 ha

İcarə 35.50 473,30 48,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 406012000819

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

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
8444 kv.m

İcarə 182.39 84.44 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı Kolluq 405012001927

94 Oğuz rayonu Sincan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 845 kv.m İcarə 1.83 19.27 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı I qrup əkin 405012002050

95 İsmayıllı rayonu
Qalacıq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
20 iyun 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
6,6093 ha

İcarə 39.66 218.11 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 407012001274
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18 iyun 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Abşeron şəhərində hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

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

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 Abşeron şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Abşeron rayonu üzrə: ünvan: Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi, 315 əlaqə telefonu: 349-21-83
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.

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

Lənkəran şəhəri üzrə: ünvan: Lənkəran şəhəri, Qala
Xiyabani küçəsi 30, əlaqə telefonu: (kod 02525) 5-15-13

Lerik şəhəri üzrə: ünvan: Lerik şəhəri, İ.Yaqubov küçəsi, 9
əlaqə telefonu: (kod 02527) 4-48-26

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

əlaqə telefonu: (kod 02124) 6-35-31, 6-40-29
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

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 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
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.
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

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 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.

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.

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

Özəlləşdirilən tor -
paq 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

Abşeron rayonu, Xırdalan
şəhəri, 27-ci məhəllə, bina 1b

Abşeron Rayon İcra Hakimiyyəti, Abşeron rayon Mənzil
Kommunal Təsərrüfat İstehsalat-İstismarı Təmiri Birliyi

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 53.2 x 14000 x 14000 1400 

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

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

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

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

18 iyun 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Goranboy şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin 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 1 saylı hamam Sabirabad şəhəri,
M.Füzuli küçəsi, 28

Sabirabad Rayon İcra Hakimiyyəti, Sabirabad
Kommunal Müəssisələri Kombinatı 237.9 1160.5 x 10800 x 9000 19800 1980 

2 Sarxanbəyli
kənd klubu

Sabirabad rayonu,
Sarxanbəyli kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi 138.2 153.9 1 4950 x 450 5400 540 

3 6 saylı hamam Lənkəran şəhəri, A.Mah -
mudov küçəsi, 156A

Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti, Lənkəran
şəhər Kommunal Müəssisələri Kombinatı 499.8 4479.4 x 45000 x  90000 135000 13500 

4 Qeyri-yaşayış
binası

Lerik şəhəri, E.Qasımov
küçəsi, 1A Lerik Rayon İcra Hakimiyyəti 85.0 156.0 x 2700 x  900 3600 360 

№ 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 sa tıl mış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 "Elvin" Avtomo to servis
və Ticarət sahəsi

Hacıqabul şəhəri,
R.Behbudov küçəsi, 65

Azərbaycan Respublikası "Avtomotoservis və Ticarət" İsteh salat
Birliyi, Şirvan "Avtomotoservis və Ticarət" müəssisəsi 21.2 5445.8 x 3750 x 45000 48750 4875 

2 "Ümid" kiçik
müəssisəsi

Quba şəhəri, Vaqif
küçəsi, 139A İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 47.6 5348.0 x 11250 x  63750 75000 7500 

3 Talabı kənd klubu Quba rayonu, Talabı
kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Xaşmaz
Regional Mədəniyyət İdarəsi 267.1 360.6 3 6000 x  1500 7500 750 

4 Təmir-Tikinti Sahəsi İmişli şəhəri, H.Aslanov
küçəsi, 11A İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 137.1 1864.3 1 7500 x  11250 18750 1875 

5 Əliqasımlı Üzüm
Qəbulu Məntəqəsi

Cəlilabad rayonu,
Əliqasımlı kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 7.5 22355.3 1 3750 x  33750 37500 3750 

№ 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 2868.0 750 10500 11250 1125

№ 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 7500 x 22500 30000 3000 

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 15000 x 17500 32500 3250 

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

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 189.4 5010.5 x 5000 x  20000 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 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 

№ 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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18 iyun 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın Balakən şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

18 iyun 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

№ 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 "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 

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 Balakən şəhərində müvafiq yerli hərrac

komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.
Balakən şəhəri üzrə:
ünvan: Balakən şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 70

(Balakən şəhəri İcra Hakimiyyətinin binası) əlaqə telefonu: (kod

02429) 5-10-56

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 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 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 məhəllə, bina 4/12, əlaqə tele-

fonu: (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.

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

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

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

18 iyun 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)

140 yerlik uşaq bağçasının
yarımçıq tikilisi

Cəlilabad rayonu,
Privolnoye kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
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 

№ 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, Azər -
baycan küçəsi, 89

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Na zir liyi,
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 stansi-

yası

Sumqayıt şəhəri, Bakı-Quba yolunun 36-cı
kilometrliyi

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

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
Müəssisələrinin

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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10ELANLAR
“Cənubtikintiservis"  

ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

27 iyun 2019-cuil tarixində saat 10-00 “Cənubtikintiservis" Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

Yıgıncagın gündəliyində olan məsələlər:
1."Cənubtikintiservis " Açıq səhmdar cəmiyyətinin 2018-cı il üzrə  maliyyə-

təsərrüfat fəaliyyətinin  yekunları barədə hesabatı.
2."Cənubtikintiservis " Açıq səhmdar cəmiyyətinin MüşahidəŞurasının

tərkibinin və Maliyyə-təftiş komissiyasının formalaşdırılması.
Növbətiümumi yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.

Ünvan: Bakı şəhəri Səbail rayonu G.Əliyev küçəsi 25
Əlaqə telefonları: 012 -447-41-30

ASC-nin Baş direktor səlahiyyətlərini icra edən

“İxtisaslaşdırılmış Mexanikləşdirmə ANKZ”  
ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

28 iyun 2019-cı il, saat 11:00-da “İxtisaslaşdırılmış Mexanikləşdirmə ANKZ” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1. Səhmdar Cəmiyyətin 2018-ci il yekunları ilə  bağlı maliyyə-təsərrüfat

fəaliyyətinin hesabatı və təsdiqi.
2.  Digər məsələlər
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə iştirakı

vacibdir.
Ünvan: Bakı şəhəri, Xətai rayonu, S.Vəzirov  45

Əlaqə telefonları: (012) 490 55 21
ASC-nin sədri

“Savalan”   
ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

28 iyun 2019 –cu il tarixdə saat 12:00 – da “Savalan” Açıq  Səhmdar
Cəmiyyətinin  səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir. 

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur: 
1. 2018 – ci hesabat  ilinin yekununa görə cəmiyyətin maliyyə - təsərrüfat

fəaliyyəti barədə idarəetmə orqanlarının hesabatı:
2. Maliyyə - təftiş komissiyasının hesabatı:
3. Müşahidə Şurasının hesabatı:
4. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.

Ünvan: Bakı şəhəri, Keşlə qəsəbəsi, 1- ci Önünə küçəsi 19
Əlaqə telefonları: (012) 567- 41- 09

ASC-nin Baş Direktoru

“Şirvan Tikinti Sənaye”   
ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

28 iyun,  2019-cı il, saat 10:00-da “Şirvan Tikinti Sənaye” Açıq  Səhmdar
Cəmiyyətinin  səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir. 

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1.  2018-ci ilin maliyyə təsərrüfat fəaliyyəti haqqında yekun hesabatı
2. Digər məsələlər
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə iştirakı

vacibdir.
Ünvan: Şirvan şəhəri, Cənub Sənaye Qovşağı

Əlaqə telefonları: 050 585 20 81
ASC-nin sədri

“Sumqayıt  Elektrik Dəstləşdirmə”
ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

05  iyul  2019-cu  il saat 11.30-da “Sumqayıt  Elektrik Dəstləşdirmə” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

Gündəlikdəki  məsələlər:
1. 2018-ci  ilin  yekünu  üzrə  cəmiyyətin  maliyyə-təsərrufat
fəaliyyəti  barədə  idarə  heyyətin  hesabatı:
2. Maliyyə  təftiş  komissiyasının  hesabatı:
3. 2018-ci  il  üçün  illik  hesamatın  müzakirəsi:
4. 2018-ci  ilin  yekünlarına  görə  dividendlərin  verilməsi  müzakirəsi:

Ünvan: Sumqayıt  şəhəri ,42  məhəllə
Çerkasski  küçəsi  21  ünvanda  keçiriləcəkdir.

Əlaqə telefonları: 018-642-14-71,018-642-14-72
ASC-nin İdarə  Heyyətinin Sədri

“Transavto EKS”
ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

02 iyul  2019-cu il, saat 11:00-da “Transavto EKS” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1. Səhmdar Cəmiyyətinin  2017-2018-ci illərinin  maliyyə-təsərrüfat

fəaliyyətinin nəticələrinin müzakirəsi və təsdiqi
2. 2018-ci ilin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə dair illik

hesabatların təsdiqi
3. Digər məsələlər
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə iştirakı

vacibdir.
Ünvan: Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu,  3105-ci məhəllə

Əlaqə telefonları: 012 462 95 84
ASC-nin İdarə  Heyyətinin Sədri

“Sumqayıt Avtomotoservis”  
ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

“04” iyul 2019-cuil tarixində saat 12:00-də “Sumqayıt Avtomotoservis” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

İclasın gündəliyinə aşağıdakı  məsələlər daxil edilmişdir:
1. Səhmdar cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının 2018-ci il üzrə maliyyə vəziyyəti

haqqında hesabatı;
2. Səhmdar cəmiyyətin fəaliyyətinin bərpa edilməsi ilə əlaqədar məsələlərin

müzakirəsi
3. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə iştirakı

vacibdir.
Ünvan: Sumqayıt şəhəri, Sülh küçəsi, 76-cı məhəllə

Əlaqə telefonları: 055 230 22 26, 050 361 50 04
ASC-nin İdarə Heyəti

“Goran Pambıq”   
ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

28 iyun 2019-cu il tarixdə saat 16:00-da “Goran Pambıq” ASC-nin
səhmdarlarının  növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1. 2018-ci hesabat ilinin yekununa görə cəmiyyətin maliyyə - təsərrüfat

fəaliyyəti barədə idarəetə orqanlarının hesabatı;
2. Maliyyə-təftiş komissiyasının hesabatı;
3. Müşahidə şurasının hesabatı;
4. Digər məsələlər və Cəmiyyətin nizamnaməsinin yeni redaksiyada təsdiqi.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların iştirakı vacibdir.

Ünvan: SGoranboy rayonu, Dəliməmmədli şəhəri, 
Tofiq Əkbəri küçəsi, Pambıq zavodun mədəniyyət evi (klubu).

“Goran Pambıq” ASC-nin rəhbərliyi
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