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Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin rəhbərliyi Şəki,
Qax və Zaqatala rayonlarındakı
vətəndaşlarla görüşüb

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

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları iyun 
ayının 27-da  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.

Müqəddəs Ramazan ayı münasibətilə iftar mərasimi keçirilib 
Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev iftar mərasimində iştirak edib.

İftar mərasimi “Qurani-Kərim”dən ayələrin və
Ramazan duasının oxunması ilə başladı.

Prezident İlham Əliyevin
nitqi

- Hörmətli Şeyx həzrətləri.
Hörmətli din xadimləri.
Xanımlar və cənablar.
Hər il olduğu kimi, mübarək Ramazan ayında

Şeyx həzrətlərinin iftar süfrəsində görüşürük. Bu,
gözəl ənənədir. Bu ənənə yaşayır və yaşayacaq.
Bu, dövlət-din münasibətlərinin bariz nümunəsidir.
Dövlət-din münasibətləri hər bir ölkə üçün xüsusi
əhəmiyyətə malikdir və Azərbaycanda bu
münasibətlər nümunəvi xarakter daşıyır.

Bu münasibətlərin təməlində ulu öndər Heydər
Əliyev və Şeyx həzrətləri dayanırlar. Onların şəxsi
dostluğu, bir-birilərinə olan hörməti dövlət-din
mü na sibətlərinin inkişafına çox böyük təsir gös tər -
mişdir. Mən onun şahidiyəm ki, Şeyx həzrətləri və
ulu öndər Heydər Əliyev bir-birinə çox yaxın in -
san lar olmuşlar və onların xalq, Vətən qarşısında
gör dükləri işlər bugünkü Azərbaycanın uğurlu in -
kişafına şərait yaratmışdır.

1993-cü ilə qədər dövlət-din münasibətlərində
müəyyən boşluqlar var idi. 1993-cü ildən sonra bu
sahədə də bütün istiqamətlər üzrə işlər ən yüksək
səviyyədə tənzimlənir. Mayın 10-da, Ulu Öndərin
anadan olmasının 96-cı ildönümü günündə onun
xalq, dövlət qarşısında gördüyü işlər haqqında da -
nış dıq. Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qar şı -
sın da müstəsna xidmətləri var. Bugünkü müstəqil
Azərbaycan onun əsəridir. Dövlətçiliyin əsas la rı -
nın qurulması, Azərbaycanın strateji inkişaf isti qa -
mət lərinin müəyyən edilməsi məhz Heydər Əli ye -
vin müdrikliyi və uzaqgörənliyi sayəsində müm -
kün olmuşdur.

Hörmətli Şeyx həzrətləri xalq və dövlət qar şı -
sın da böyük xidmətlər göstərir. Şeyx həzrətləri
həm Azərbaycanda, həm Qafqazda, həm də dün ya -
da böyük nüfuza malik görkəmli din xadimidir və
Azərbaycanı dünyada öz dəyərlərinə sadiq, eyni
zamanda, müasir, tolerant ölkə kimi təqdim edir.
Onun çoxşaxəli beynəlxalq fəaliyyəti Azərbaycanı
dünyaya tanıtdırır, Azərbaycan reallıqlarını dünya
ictimaiyyətinə təqdim edir və Şeyx həzrətlərinin
uğur lu fəaliyyəti ölkəmizi gücləndirir.

Ölkəmizdə milli həmrəylik, vətəndaş həm rəy li -
yi var. Konstitusiyaya görə din dövlətdən ayrı olsa
da, əslində din və dövlət bir-birinin yanındadır. Bi -
zim gücümüz birliyimizdədir. Bu gün Azər bay ca -
nın uğurlu inkişafı dövlət-din münasibətlərinin
uğurlu inkişafından böyük dərəcədə asılıdır.

Dünyada vəziyyət gərginləşir. Həm böl gə miz -
də, həm dünyada yeni toqquşmalar, yeni münaqişə
ocaq ları yaranır, yeni risklər, təhdidlər meydana çı -
xır. Dünyanın gələcəyi ilə bağlı, sabitliyin gələcəyi
ilə bağlı müxtəlif fikirlər, fərziyyələr irəli sürülür.
Bizim əsas vəzifəmiz Azərbaycanda sabitliyi qo ru -
maq, Azərbaycan xalqının rifah halını yax şı laş dır -
maq və ölkəmizi mümkün olan risklərdən qo ru -
maq dan ibarətdir. Son illər ərzində bu istiqamətdə
böyük işlər görülüb. Azərbaycan inkişaf yolu ilə
gedir. İnkişaf dinamikamız çox müsbətdir. Əmi -
nəm ki, gələcək illərdə aparılan dərin islahatlar sa -
yə sin də ölkəmizin uzunmüddətli, dayanıqlı in ki şa -
fı təmin ediləcəkdir.

Biz dərin milli-mənəvi təməl üzərində müasir
dövlət qurmuşuq. İslam dəyərləri milli-mənəvi də -
yər lə rimizin ayrılmaz hissəsidir. Biz öz dinimizə
bağ lı yıq. Biz dünyada İslam mədəniyyətini təbliğ
edi rik. Dünyada çoxsaylı konfranslar, sərgilər, təq -
dimatlar keçirilir, Azərbaycan həqiqətləri, İslam
mə dəniyyətinin həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə
təqdim edilir. Biz İslamı olduğu kimi, sülh,
mərhəmət dini kimi dünyaya təqdim edirik və bu
fəaliyyəti bundan sonra da davam etdirəcəyik.

Müsəlman ölkələri ilə bizim ənənəvi dostluq-
qardaşlıq əlaqələrimiz vardır. Bu, xarici siya sə t i -
miz də prioritet istiqamətlərdən biridir. Azərbaycan
bütün müsəlman ölkələri ilə sıx əlaqələr qura bil -
miş dir və beynəlxalq müstəvidə biz daim bir-biri -
mi zi dəstəkləyirik. Eyni zamanda, ikitərəfli for -
mat da çox fəal əməkdaşlıq edirik. Bir neçə gün
bun dan əvvəl müsəlman ölkələrinin səfirləri ilə gö -
rüş əsnasında bu məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi

apardıq.
Azərbaycan, eyni zamanda, İslam Əməkdaşlıq

Təş kilatının fəal üzvüdür və bu təşkilat çər çivə sin -
də İslam həmrəyliyinin möh kəm lən mə si nə öz də -
yər li töhfəsini verir. Ölkəmizdə İslam Əmək daşlıq
Təşkilatının xətti ilə bir çox tədbirlər keçirilir.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanda İslam
dəyərlərinin qorunması işində apardığımız siyasətə
çox yüksək qiymət verir. Biz bundan sonra da
təşkilat çərçivəsində İslam həmrəyliyinin möh -
kəm lənməsi işində öz səylərimizi davam etdi rə cə -
yik. Onu da bildirməliyəm ki, 2016-cı ildə İslam
Əmək daşlıq Təşkilatı Ermənistan-Azərbaycan
Dağ lıq Qarabağ münaqişəsi üzrə kontakt qrupu ya -
rat mışdır və təşkilat bu münaqişə ilə bağlı bizim
haqq işimizi daim dəstəkləyir.

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ mü -
na qişəsinin həllinin bir yolu var - Azərbaycanın
dün ya birliyi tərəfindən tanınmış ərazi bütövlüyü
bər pa edilməlidir. Dağlıq Qarabağ bizim tarixi,
əzəli torpağımızdır. Biz bu həqiqətləri dünyaya çat -
dı rırıq. Əfsuslar olsun ki, münaqişə başlanan za -
man münaqişə ilə bağlı dünyada kifayət qədər mə -
lu mat yox idi. 1990-cı illərin əvvəllərində torpaqla-
rımız işğal altına düşmüşdür. Ölkəmizdə o vaxt
yaşanan böhran, hərc-mərclik, xaos Ermənistana
imkan verdi ki, bizim tarixi torpaqlarımızı zəbt
etsin. O vaxt biz beynəlxalq təcriddə idik, öz sə si -
mi zi dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilmirdik. Be lə -
lik lə, dünyada münaqişə ilə bağlı böyük dərəcədə
təh rif edilmiş rəy formalaşdırılmışdı. Bizim mün -
təzəm səylərimiz nəticəsində artıq bütün dünya
bilir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz
hissəsidir, tarixi torpağımızdır. Münaqişəyə dair
çoxsaylı kitabların çap edilməsi, təqdimatların,
kon fransların keçirilməsi dünya ictimaiyyətinə
mü naqişə ilə bağlı həqiqətləri çatdırır.

Hər kəs görür ki, münaqişə ilə bağlı ikili stan -
dart lar mövcuddur. Necə ola bilər, dünyanın ali

orqanı olan BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə
qəbul edir, bu qətnamələrdə açıq-aydın deyilir ki,
erməni silahlı qüvvələri işğal edilmiş torpaqlardan
çıxarılmalıdır və bu qətnamələr icra olunmur. Ona
görə hesab edirəm ki, dünyada mövcud olan ikili
standartlar ən böyük problemlərdən biridir. Mü na -
qi şə nin həlli üçün biz səylərimizi davam etdi rə cə -
yik. Biz iqtisadi gücümüzü artırırıq, siyasi çəkimiz
ar tır, hərbi baxımdan Azərbaycan bu gün güclü öl -
kə lər sırasındadır. Döyüş meydanında üstün lü yü -
mü zü təmin etmişik. Vaxtilə işğal altına düşmüş
tor paqların bir hissəsini azad etmişik. O tor paq lar -
da bu gün Azərbaycan bayrağı dalğalanır. İşğaldan
azad edilmiş torpaqlarda Şuşa məscidinin bənzəri
olan məscid tikilmişdir, qəsəbə salınmışdır, oraya
həyat qayıtmışdır. Bu, bir daha onu göstərir ki,
Azərbaycan xalqı bu işğalla heç vaxt ba rış ma ya -
caq. Bu gün dirçələn və inkişaf edən Cocuq Mər -
can lı kəndi Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunu
təcəssüm etdirir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü heç
vaxt danışıqlar mövzusu olmayıb və olmayacaq.
Bir daha demək istəyirəm ki, bu münaqişə yalnız
ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini
tapmalıdır.

Biz tarixi, dini abidələrimizi qoruyuruq və bu -
ra da da dövlət və din bir yerdədir. Son illərdə yüz -
lər lə məscid tikilmiş və ya təmir edilmişdir. On la -
rın arasında tarixi məscidlərimiz xüsusi yer tutur.
Şeyx həzrətləri qeyd etdi, Təzəpir məscidinin ətra -
fın da salınan möhtəşəm park həm şəhərə yeni nə -
fəs verəcək, yəni, 20 hektar ərazidə salınan ya şıl -
lıq  lar bu zonada iqlimin yaxşılaşmasına xidmət
gös tərəcək, insanların rahatlığı üçün imkanlar ya -
radacaq, eyni zamanda, Təzəpir məscidinin əzə -
mət li görkəmi artıq bütün vətəndaşlara açıq olacaq.
Çün ki vaxtilə Təzəpir məscidinin ətrafında tikilmiş
bi nalar imkan vermirdi ki, biz onu uzaq məsafədən
seyr edək. Digər məscidlərimizin əsaslı şəkildə
bər pası bizim niyyətimizi, siyasətimizi göstərir. Bi -

bi heybət, Əjdərbəy, Şamaxı Cümə məscidlərinin,
“İmam zadə” tarixi-dini kompleksinin əsaslı
şəkildə təmir edilməsi dövlət-din münasibətlərinin
tə zahürüdür. Heydər məscidinin tikintisi tarixi ha -
di sədir.

Bildiyiniz kimi, keçən il prezident seç ki lə rin -
dən sonra iştirak etdiyim birinci tədbir Hacı Cavad
məs cidinin yeni binasının açılışı olmuşdur. Bu da
təsadüfi deyil. Mən seçkilərdən sonra istənilən yerə
gedə bilərdim. Məhz Hacı Cavad məscidinin yeni
binasının açılışını birinci növbədə qeyd etməyimiz
dövlət-din münasibətlərimizə, İslam dininə gös tər -
di yimiz hörmətdir.

Ölkəmizdə dinlərarası münasibətlər ən yüksək
səviyyədə tənzimlənir. Bu, artıq reallıqdır. Bütün
dün ya bu reallıqları bilir və qəbul edir. Bu gün
Azər baycan dünya miqyasında dinlərarası di alo -
qun aparılması üçün bir mərkəzə çevrilib. Təsadüfi
de yil ki, çoxsaylı beynəlxalq tədbirlər məhz bizim
təşəbbüsümüzlə ölkəmizdə keçirilir. Əgər biz bu
təşəbbüsü göstərməsəydik, bu tədbirlər də
keçirilməzdi.

Hörmətli Şeyx həzrətlərinin dediyi kimi, bu il
Dünya Dini Liderlərinin II Zirvə Görüşü ke çi ri lə -
cək dir. Bu məsələ ilə bağlı qərar qəbul edildi. Şeyx
həz rətlərinin yubileyi və fəaliyyətinin 40 illiyi döv -
lət səviyyəsində təntənəli şəkildə qeyd ediləcəkdir.
Əminəm ki, Azərbaycan müasir, öz dini, milli
köklərinə bağlı olan ölkə, eyni zamanda, tolerant
və multikultural dəyərləri təbliğ edən dövlət kimi
öz reallıqlarını dünyaya bir daha təqdim edəcək.

Azərbaycanda keçirilən çoxsaylı beynəlxalq
tədbirlər həm ölkəmiz, həm daxildə gedən
proseslər, həm də dünya üçün böyük məna daşıyır.
Çünki Azərbaycan çoxmillətli, çoxkonfessiyalı
ölkədir. Bu, bizim böyük sərvətimizdir. Azər bay -
can da bütün xalqların, bütün dinlərin nü ma yən də -
lə ri mehribanlıq, əmin-amanlıq şəraitində yaşayır.
Biz bir ailə kimi yaşayırıq və bizim gücümüz bir li -

yi mizdədir. Bu tədbirlərin dünya üçün də böyük
əhə miyyəti var. Çünki bu gün dünyada dinlərarası
mü nasibətlərlə bağlı fərqli fikirlər var, yəni, bir mə -
nalı yanaşma yoxdur. Bəzi hallarda çox təhlükəli
fikirlər səslənir, çox böyük fəsadlara gətirib çıxara
biləcək addımlar atılır. Ona görə bizim təşəb büs lə -
ri miz dünya üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. So nun -
cu böyük tədbir Mədəniyyətlərarası Dialoq Fo ru -
mu idi. Bu Forum çərçivəsində çox önəmli mə sə -
lə lər müzakirə edilmişdir və Azərbaycanın bu sa -
hə dəki müsbət rolu bir daha qeyd olunmuşdur. Biz
bu sahədə öz səylərimizi davam etdirəcəyik. Bir
daha demək istəyirəm ki, bu, bizim üçün lazımdır
və bu, dünya üçün lazımdır. Çünki biz istəyirik ki,
dünyada proseslər müsbət məcrada getsin, dini,
milli zəmində qarşıdurma, anlaşılmazlıq olmasın,
sülh olsun, bərabərlik olsun, ədalət olsun. Mü qəd -
dəs İslam dinimiz bunu tələb edir və biz dövlət ola -
raq bu istiqamətdə öz səylərimizi davam et di rə cə -
yik. Ölkəmizin uğurlu, dayanıqlı inkişafı təmin
olu nacaq, ölkə qarşısında duran vəzifələr icra
edilir və ediləcəkdir, mövcud problemlərin həlli
üçün çox aydın baxışlar, konkret proqramlar var
və onlar ic ra edilir. Bu gün Azərbaycan reallıqları
belədir ki, öl kəmiz inamla, nikbinliklə irəliyə
gedir, nik bin lik lə yaşayır. Ölkə qarşısında duran
bütün prob lem lə rin həlli üçün bizdə həm güclü
siyasi iradə, həm də cəmiyyət tərəfindən böyük
dəstək var.

Hörmətli mərasim iştirakçıları, mən hörmətli
Şeyx həzrətlərinə, digər din xadimlərinə mənim
haq qımda, ünvanıma deyilən bütün xoş sözlərə
görə bir daha minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Bü tün dünya müsəlmanlarını Ramazan ayı mü na -
si bətilə təbrik etmək istəyirəm. Bütün dünya mü -
səl manlarına sülh, əmin-amanlıq, rifah arzulayı-
ram! Sağ olun.

X X X
Sonra iftar süfrəsi açıldı.
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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi Şəki, Qax və Zaqatala rayonlarındakı vətəndaşlarla görüşüb

Torpaq sahələrinin mərzçəkmə işləri və mərz nişanlarının qoyulması: xidmətin mahiyyəti və ünvanı

Azərbaycan Respublikası Prezidenti
İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələrinə
uyğun olaraq Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin rəhbərliyivətəndaşların mü -
ra ciət və təkliflərini dinləmək, prob lem lə -
ri ilə daha yaxından tanış olmaq və ope ra -
tiv həll etmək məqsədilə Şəki, Qax və Za -
qa tala rayonlarında vətəndaş qəbulu
keçirib. Əmlak Məsələləri Dövlət Ko mi -
tə sinin sədri Kərəm Həsənov 25 may tari -
xində Şəki rayonunda vətəndaşları qəbul
edib. Elə həmin gün komitə sədrinin
müavinləri Rafiq Cəlilov Qax rayonunda,
Rüstəm Şahbazov isə Zaqatala rayonunda
vətəndaşlarla görüşüb.

Komitə sədri Kərəm Həsənov və sədr
müavinləri tərəfindən qəbula gələn və tən -
daşların bütün müraciətləri fərdi qaydada
diqqətlə dinlənilib. Müraciətlərin ən qısa
zamanda həlli ilə bağlı müvafiq struktur
bölmələrin rəhbərlərinə birbaşa tapşırıqlar
verilib. Bildirilib ki, göstərilən xid mət -
lərdə vətəndaşlara yüksək səviyyəli və

layiqli münasibət göstərilməli, hər bir
vətəndaşın müraciəti operativ və əhatəli
formada cavablandırılmalıdır.

Komitənin struktur bölmələrinin rəh -
bər lərinin də iştirakı etdiyi qəbullarda ün -
vanlanan müraciətlərdaşınmaz əmlakın
qey diyyatı, torpaqların faktiki istifadə
qay daları, ölçülərinin müəyyən olunması
ilə bağlı olub. Eyni zamanda, dövlət əm -
laklarının özəlləşdirilməsi və icarəyə gö -
tü rülməsi, hərraclarda iştirak kimi məsə -
lə lə rə dair müraciətlər dəsəsləndirilib.
Bəzi müraciətlər elə qəbul zamanı öz
müsbət həllini tapıb. Bölgələr üzrə ke çi ri -
lən qəbullarda komitənin səla hiyyətinə
aid olmayan məsələlər qeydiyyata alınıb,
mü vafiq qurumlara göndərilməsi ilə bağlı
və təndaşlara məlumat verilib. 

Komitənin fəaliyyəti ilə bağlı mə lu mat
verən komitə sədri bildirdi ki,ölkə əha lisinin
göstərilən xidmətlərdən əlçatan və rahat
formada istifadəsi üçün səyyar kam paniyalar
təşkil edilir. Belə ki, mobil tor paq labor -

atoriyaları vasitəsilə tor paq la rın münbitliyini
və səmərəliyini birbaşa sa hələrdə öyrənmək
mümkündür. Bunun üçün səyyar ofislərdə
müasir imkanlar yaradılıb. 

“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiy yə -
ti nə sahib ol” səyyar aksiyası çərçivəsində
vətəndaşlara çevik formada, bilavasitə ün -
van larda daşınmaz əmlakın qeydiyyatı
xid mətləri göstərilir, sənədlər toplanır.
Ko mitə sədri bildirdi ki,elektron çıxarışa
ke çid vətəndaşların real vaxt rejimində
müx təlif əməliyyatlarda bu sənəddən ma -
ne əsiz istifadəsini, o cümlədən çıxarışın
saxtalaşdırılması, yararsız  hala düşməsi
kimi mənfi halları aradan qaldırır.

Keçirilən qəbulda komitə sədri Kərəm
Həsənovregional ofis rəhbərlərinə xidmət
səviyyəsini daha da yüksəltmək, vətəndaş
məmnuniyyətini təmin etmək, fəaliyyətdə
çatışmazlıqları aradan qaldırmaq kimi
tap şırıqlar verib. Əmlak Məsələləri Döv -
lət Komitəsi rəhbərliyinin vətəndaş qə bul -
ları qarşıdakı aylarda da davam edəcək.

Mərzçəkmə işləri - kompleks iş ol -
maqla torpaq mülkiyyətçilərinin, isti fa -
də çilərinin və icarəçilərinin torpaq sa -
hə lə ri nin naturada yerlərinin və sər həd -
lə rinin mü əy yənləşdirilməsindən, razı -
laş dı rıl masından, dəqiq ləş diril mə sin -
dən, bərpa edilməsindən, döngə nöq tə -
lə rinin ko or di nat la rının müəyyən edil -
mə sindən və mərz nişanlarının bər ki dil -
mə sindən (basdırıl ma sından) ibarətdir.
Mərz çəkmə işləri Azər  ba ycan Res pub -
li ka sının qanun ve ri ci li yi nə uyğun ola -
raq Əmlak Məsələləri Döv lət Komitəsi
tə rəfindən aparılır. Tor paq sahələrində
mərz çəkmə işlərinin apa rılması və

mərz nişanlarının qoyulması xid məti
Əm lak Xidmətləri Məkanında gös tə ri -
lir.

Bu xidmət fiziki və hüquqi şəxslər
tə rə findən qanunvericilikdə nəzərdə tu -
tul muş qaydada (hüquqları dövlət re -
yes trin də qeydiyyata alınmış torpaq
sahələri is tis na olmaqla) yeni torpaq sa -
hələri əldə edil dikdə, torpaq sahələrinə
dair sənədlərə əsa sən sərhədlər yerdə
(naturada) mü əy yən olunmamış ol duq -
da həyata keçirilir. O cümlədən, hü quq -
la rı dövlət reyestrində qeydiyyata alın -
mış torpaq sahələrinin bir hissəsi alı -
nıb-satıldıqda, bölündükdə, dəyiş di ril -

dik də, bağışlandıqda, torpaq sa hə lə ri -
nin sərhədlərinin bərpası zamanı sər -
həd lərdə mübahisə olduqda və digər
hal  larda mərzçəkmə işlərinin apa rıl ma -
sı və mərz nişanlarının qoyulması xid -
mət  lə ri göstərilir. 

Torpaq sahələrində mərzçəkmə iş lə -
ri ni aparmaq və mərz nişanlarını qoy -
maq üçün müraciət edən şəxslərdən
tor paqdan da imi istifadə hüququna dair
döv lət akt ları, torpaq sahəsinin ay rıl ma -
sı barədə qə rar və sərəncamlar, da şın -
maz əmlakın va hid dövlət kadastr pla -
nın dan çıxarış və di gər sənədlər tələb
olunur. Xidmətin hə ya ta keçirilməsində

hüquqi və fiziki şəxslərə ve rilmiş tor -
paq sahələri üzrə informasiya eh ti ya tın -
dan istifadə olunur. Qeyd edək ki, ko -
mi tə tərəfindən bu xidmətin gös tə ril mə -
si 30 gün müddətində həyata ke çi ri lir,
xidmət haqqı tələb olunmur."Dövlət rü -
su mu haqqında" Azərbaycan Res pub li -
ka sı Qanununun 26.5-ci maddəsinə
əsa  sən mərzçəkmə işləri ilə bağlı pi lo -
nun vu rul masına görə - hər döngə nöq -
tə si üçün 20 manat dövlət rüsumu tələb
olu nur. Nə ti cə kimi xidmət isti fa də çi si -
nə mərz çək mə işlərinin aparılması və
mərz ni şan la rı nın qoyulması barədə
hazırlanan akt təq dim olunur.

Ölkənin torpaq balansı dəqiqləşir,
regionların hüdudları daxilində tor paq la rın
sərhədləri müəyyənləşir, o cümlədən tor -
paqlardan təyinatı üzrə istifadənin və ziy -
yəti ilə bağlı məlumatlar daha rahat və
dəqiq əldə edilir.Nəticədə vətəndaşlara
məx sus torpaqların sahəsi bilinir,  torpaq
isti fadəçiliyi ilə bağlı düzgün qərarlar
qəbul edilir.Bütün bunlar Əmlak Mə sə lə -
lə ri Dövlət Komitəsinin apar dı ğı  tor paq la -
rın elektron kadastr uçotunəticəsində real-
laşır. 

Müasir yanaşmalara, elmi texniki na -
iliy yətlərin tətbiqinə əsaslanan kadastr iş lə -
ri cari ildə də bir neçə rayonda ye kun la şıb.

Belə ki, 2019-cu ilin birinci rübündə 5
rayonda torpaqların elektron kadastr uço -
tuna alınması işləri tamamlanıb. Ümu mi -
lik də isə 35 rayonda uçot işlər başa ça tıb.
Başa çatan rayonlardan 26-da la yi hə nin
nəticələrinin həmin rayonların ic ti ma iy yəti
üçün təqdimatları keçirilib. Həm çi nin 15
rayonunun məlumatları sistemə tam
miqrasiya edilib və praktiki istifadə üçün
aidiyyəti orqanların istifadəsinə ve ri lib dir.

Torpaqların elektron kadastr uçotu
işləri zamanı kəmiyyət göstəriciləri ilə ya -
na şı keyfiyyət göstəriciləri də mü əy yən lə -
şir. 2019-ci ilin ilk rübündə 40 min hek tar -
dan artıq ərazidə irimiqyaslı çöl torpaq

təd qiqatı işləri aparılıbdır. Ümumilikdə isə
3 milyon hektara yaxın ərazidə çöl tor paq
tədqiqatı işləri aparılıb və keyfiyyət gös -
təriciləri müəyyən edilib.

Torpaqların keyfiyyət göstəriciləri la -
bo ra toriya vasitəsilə müəyyənləşir. Cari il
ər zində 2,5 milyon ha ərazinin torpaq nü -
mu nələri laboratoriya şəraitində analiz
olu nubdur.  

Bununla yanaşı Bu günədək 455 bə lə -
diy yə xəritəsi hazırlanaraq təsdiq edilməsi
üçün həmin rayonların icra ha ki miy yət lə -
ri nə təqdim olunmuş, bundan 308 bə lə diy -
yə nin xəritəsi müvafiq rayon icra ha ki miy -
yətləri və bələdiyyələrlə razı laş dı rı mış və

Azərbaycan Respublikası Milli Məc li sinə
təqdim olunmaq üçün Azər bay can
Respublikası Prezidenti Ad mi nis tra si ya -
sına təhvil verilmiş, 6 bələdiyyə ra zı laş dı -
rılaraq təsdiq olunmuş və şöbəyə təhvil
ve ril miş, 141 bələdiyyə isə müvafiq ra -
yon–şəhər icra hakimiyyətləri və bə lə diy -
yələrlə razılaşdırılma mərhələsindədir.

Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu
İnformasiya Sistemində 600 min hek tar -
dan çox ərazinin torpaq və şorlaşma xə ri -
tə lə ri tərtib edilib. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
tərəfindən bu sahədə görülən işlər daha da
intensivləşəcək. 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
təşkil etdiyi açıq və şəffaf hərraclarda hər
kəsin rahat iştirakı təmin olunur. Hər rac -
la ra sənaye, aqrar, inşaat, xidmət və digər
sahələr üzrə cəlbedici dövlət əmlakları
çıxarılır. İnvestorlar geniş seçim və rahat
iştirak imkanlarından istifadə edərək
ölkənin müxtəlif regionlarında yerləşən
dövlət əmlaklarını özəlləşdirə bilir.

Komitə tərəfindən növbəti belə hər -
rac lar dan biri iyunun 18-də keçiriləcək.
İş tirak etmək istəyən şəxslər üçün bu də fə -
ki hərracda 98 dövlət əmlakı üzrə seçim
für səti yaradılıb. Bu dövlət əmlaklarından
32-si kiçik dövlət müəssisə və obyekti,
15-i səhmdar cəmiyyətinin dövlətə məx -
sus səhm paketi, 48-i nəqliyyat vasitəsi, 3-
ü isə qeyri-yaşayış sahəsidir. Özəlləş dir -
mə yə çıxarılan kiçik dövlət
müəssisələrinin ümu mi faydalı sahəsi 7.5
kv.m ilə 9 min 297 kv.m-dir. Ucar şəhəri,
H.Sultanov kü çə sin dəki dövlət
müəssisəsinin ümumi fay dalı sahəsi
189.4 kv.m-dir. Tikiş fab ri ki nin filialı

olan əmlak 5 min kv.m-lik tor paq sahəsi
ilə birgə özəlləşdirməyə çı xa rı lıb.
Sərmayəçi tərəfindən investisiyanın ya -
tırılması və yenidən qurulması bu döv lət
əmlakını yüngül sənaye sahəsində gə lir li
obyektə çevirə bilər.

Budəfəki hərraca səhmdar cəmiy yət -
lə ri nin səhmlərinin 30% ilə 45% arasında
olan səhm paketləri də çıxarılıb. Səhmdar

cə miy yətlərindən 8-i aqrar, 5-i nəqliyyat,
2-si isə sənayə sektorlarına aiddir. Onlar
ara sında “Anar”, “Zaqatala Fındıq”, “Xə -
zər Avtonəqliyyat” kimi müəssisələr var. 

Özəlləşdirməyə çıxarılan qeyri-ya şa -
yış sahələri paytaxtda, Abşeron ra yo nun -
da və Gəncə şəhərində yerləşir.Xırdalan
şə həri, 27-ci məhəllədəki qeyri-yaşayış
sa həsinin ümumi faydalı sahəsi 53.2

kv.m-dir. Xidmət və ofis obyekti kimi
isti fa də uyğun olan dövlət əmlakı üçün
təyin olunan ilkin qiymət 14 min
manatdır.

Hərracda avtomobil sahibi olmaq
istəyənlər üçün də geniş seçim imkanları
var. Belə ki, buraxılış tarixləri 1995-2007
aralığında olan nəqliyyat vasitələri ara-
sında Nissan, Hyundai, Ford, Daewoo və

digər markalardan olan avtomobillər var.
Bu növ dövlət əmlakları üçün təyin
olunan ilkin qiymət 1000 manat ilə 6 min
manat arasındadır.

Dövlət əmlaklarının özəlləşdirilməsi
prosesinə qoşulmaq olduqca sadədir.
Bunun üçün hər kəs komitənin rəsmi
saytına (emdk.gov.az) və ya
Özəlləşdirmə portalına (privatization.az)

daxil ola bilər. Seçim, qeydiyyat və
sifariş prosedurlarını yerinə yetirən şəxs
canlı və ya onlayn formada hərracda
iştirak statusu qazanır.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
yerli və xarici investorları, sahibkarları, iş
adamlarını və mülkiyyət sahibi olmaq
istəyən hər bir kəsi özəlləşmədə fəal
iştirak etməyə dəvət edir. 

Bu ildə daha 5 rayonda, ümumilikdə 35 rayonda torpaqların elektron kadastr uçotu işləri tam olaraq yekunlaşıb.

Hərracda növbəti iştirak təklifi: 98 dövlət əmlakı özəlləşdirməyə çıxarıldı

21 may 2019-cu il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış dövlət nəfinə müsadirə edilmiş əmlakların siyahısı

ELANLAR

Sıra sayı Əmlakın adı Əmlakın yerləşdiyi ünvan Ölçü vahidi Miqdarı Əmlakın start  qiyməti (manatla)                 Əmlakın satış qiyməti                    
Binəqədi rayonu

1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 13 163.5 163.5
Sabunçu rayonu

1 "Nokia 225" markalı  mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 25 25
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Respublikanın şəhər və rayonlarında yerləşən qeyri-yaşayış sahələrinin (obyektlərin) müsabiqə vasitəsilə icarəyə verilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏTKOMİTƏSİNİN ELANI

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

“Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və səmərəli istifadə
edilməsinintəkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Res pub -
lika sı Prezidentinin 06 iyun 2007-ci il tarixli, 586 nömrəli
Fərmanına və 22 iyun 2010-cu il tarixli, 284 nömrəli Fərmanı ilə
təs diq edilmiş “Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin müsabiqə
əsasında icarəyə verilməsi Qaydaları” namüvafiq olaraq
Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
aşağıda göstərilən qeyri-yaşayış sahələrinin (obyektlərin)
icarəyə verilməsi üzrə müsabiqə elan edir.

Müsabiqədədaşınmaz dövlət əmlakını icarəyə götürmək
hüququna malik olan (qanunvericiliklə məhdudiyyət müəyyən
edilmiş hallar istisna olmaqla) yerli və xarici fiziki və hüquqi
şəxsləriştirakedəbilərlər.

Müsabiqəyəyekunvurularkənmüəyyənedilmişşərtlərdaxilind
əmaksimumhəcmdəicarə haqqı təklifetmişsifarişçiyə üstünlük
veriləcəkdir. 

1. Müsabiqəyə çıxarılan qeyri-yaşayış sahələri(obyektlər)
haqqındaməlumat

(24.05.2019-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 müəs si -

sə nin fəaliyyətinə maneçilik yaradılmaması.
2.3. Birgə istifadə olunan kommunikasiya xətlərinə xələl

gə tirilməməsi.
2.4. İcarəyə verilən obyektin yerləşdiyi binanın xarici görü-

nüşünün qorunub saxlanılması. 
2.5. Dövlət büdcəsinə ödəniləcək icarə haqqına dair təklifin

ve rilməsi (“İcarə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa nu -
nu na uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
tə rəfindən müəyyən edilən dövlət əmlakının (mənzil fondundan
baş qa) icarəyə verilməsi üçün icarə haqqının minimum məb -
ləğindən və aylıq start icarə haqqı məbləğindən az ol ma maq  şərti
ilə).

3. Sifarişçilərtərəfindəntəqdimolunmalısənədlər
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
köçürülməsinitəsdiqedənqəbz. (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 Aşağıdakısənədlərsifarişçilər (hüquqivəfizikişəxslər)
tərəfindənikinciayrıcabağlı zərfdə(zərfin bağlı tərəfi sifarişçi
tərəfindən imzalanır və (və ya) möhürlənir)təqdimedilir:

- dövlət büdcəsinə ödəniləcək icarə haqqınadair 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) günmüddətindəicarə
müqaviləsinin imzalanmasını.

4.1.2. İcarə müqaviləsində göstərilən müddətdə və məbləğdə
icarə haqqının dövlətbüdcəsinəköçürülməsini.

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 24.06.2019-cu il tarixinədək iş
günləri saat 900-dan 1800-dək aşağıdakı ünvana müraciət
edəbilərlər: 

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, Musəvi
küçəsi 8ünvanında yerləşən obyekt üzrə Bakı şəhəri, Xətai
rayonu, Y.Səfərovküçəsi 50, Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin binası, tel.: 490-24-08 (əlavə-146).

Bu ünvanda müsabiqə Komissiyası tərəfindən müsabiqə
təkliflərinin qiymətləndirilməsi 27.06.2019-cu il tarixində, saat
0900-dan başlayacaqdır.

Zərdab şəhəri, R.Kərimov küçəsi, 44 ünvanında yerləşən
obyekt üzrə - Ucar şəhəri, H.Əliyev küçəsi 81, Əmlak
MəsələləriDövlətKomitəsinin Ucar Ərazi şöbəsinə, tel.: (2021)
3-01-13, (2025)5-55-39.

Bu ünvanda müsabiqə Komissiyası tərəfindən müsabiqə
təkliflərinin qiymətləndirilməsi 27.06.2019-cuil tarixində,
saat1300-dan başlayacaqdır.

№ Ünvan Sahə
kv.m. Balansaxlayıcısı Obyektin xarakte-

ristikası

Obyektin
fəaliyyət

növü 

Obyek -
tin və -
ziy yəti

Aylıq start
icarə haqqı

məbləği
(manat)

Ödəniləcək
behin

məbləği
(manat)

1
Bakı şəhəri, Qaradağ ra -
yonu, Lökbatan qəsəbəsi,

Musəvi küçəsi 8
28,8

Qaradağ rayonu
Mənzil Kommunal
Təsərrüfatı Birliyi

2 mərtəbəli binanın
birinci mərtəbəsinin

bir hissəsi
ofis

istifadə -
yə  tam
yararlı

34,56 3,46 

2 Zərdab şəhəri,
R.Kərimov küçəsi, 44 22 

Zərdab şəhər
Mənzil İstismar

Sahəsi

3 mərtəbəli binanın
ikinci mərtəbəsi

kom -
mersiya

istifadə -
yə  tam
yararlı

13,20 1,32

Açıq səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin əmək kollektivinə güzəştli satışının keçirilməsi haqqında elan

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

1 Sintetik tor,avarlar,penoplast üzmə vasitəsi Siyəzən rayonu ədəd 4 20 20 2
Yasamal rayonu

1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 6 80 80 8
Xaçmaz rayonu

1 Sintetik torlar,avarlar,üzmə vasitələri Xaçmaz rayonu ədəd 13 140 140 14
Gəncə şəhəri

1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Gəncə şəhəri ədəd 2 15 15 1.5
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

Qeyd: 
Siyahıda adı göstərilən səhmdar cəmiyyətin özəlləşdirmə

komissiyası əmək kollektivinə güzəştli satışın başlandığını elan edir.
Aşağıdakı şəxslər səhmləri güzəştlə almaq hüququna

malikdirlər:
- əsas iş yeri həmin müəssisə sayılan işçilər;
- Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun

olaraq, həmin müəssisələrdə əvvəlki iş yerinə qayıtmaq hüququ
olan şəxslər;

- özəlləşdirilən müəssisədə 7 (yeddi) ildən çox çalışmış
və həmin müəssisədən təqaüdə çıxmış şəxslər;

- 1 yanvar 1995-ci il tarixindən sonra işçilərin say
tərkibinin ixtisarı nəticəsində işdən azad olunmuş və işsiz statusu
almış şəxslər.

Güzəştli satışa sifarişlər müəssisədə fəaliyyət göstərən
özəlləşdirmə komissiyası tərəfindən 25 iyun – 19 iyul 2019-cu il
tarixinə kimi qəbul edilir.

Sifarişlərin verilməsi və güzəştli satışın keçirilməsi haqqında
məlumatları səhmdar cəmiyyətin yerləşdiyi ünvandan almaq olar.

Güzəştli satışın yekunlarını təsdiq etmək üçün 19 iyul 2019-
cu il tarixdə müəssisədə iştirakçıların ümumi yığıncağı

keçiriləcək. Güzəştli satışın yekun sənədləri Hərracların Təşkili
üzrə Auksion Mərkəzinə təqdim edilməlidir.

Hər hansı səbəbdən müəyyən edilmiş müddətdə güzəştli satış
baş tutmadıqda, həmin səhmlər qanunvericiliyə uyğun olaraq
istifadə olunur.

Güzəştli satışda yeganə ödəniş vasitəsi Azərbaycan manatı-
dır.

№ Səhmdar cəmiyyətinin
adı Özəlləşdirməyə qədər müəssisənin tabeçiliyi və adı Hüquqi ünvanı Nizamnamə kapitalının həcmi

(manat) 
Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı

(ədəd)
Güzəştli satışa çıxarılmış

səhmlərin sayı (ədəd)
Bir səhmin nominal

qiyməti (manat)

1
D.Yusifov adına

Qəbələ Qızıl
Balıqartırma Zavodu

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Su
Hövzələrində Bioloji Resursların Artırılması və Mühafizəsi Departamentinin

tabeliyində olan D.Yusifov adına Qəbələ Qızıl Balıqartırma Zavodu

Qəbələ rayonu, Çuxur
Qəbələ kəndi  1504000,00 752000 112800 2,00
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25 iyun 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

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

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Buraxılış ili Start qiyməti
(manatla)

10% beh
(manatla)

1. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi QAZ-3110 2000 2000 200
2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi QAZ-3110-101 2003 1800 180
3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi QAZ-3110-121 2003 2000 200
4. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi QAZ-31105-120 2004 3500 350
5. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi QAZ-31105-120 2004 3000 300
6. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi QAZ-31105-120 2004 3000 300
7. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi QAZ-31105-120 2004 3000 300
8. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi VAZ-21214 2003 2500 250
9. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi FİAT Albea 2006 4000 400
10. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Nissan Maxima 2005 8000 800
11. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Nissan Sunny 2006 6000 600
12. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Nissan Sunny 2006 6000 600
13. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Renault Symbol 2007 4500 450
14. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Renault Symbol 2007 4500 450
15. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Renault Symbol 2007 4500 450
16. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Renault Symbol 2008 4500 450
17. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Renault Symbol 2008 4500 450
18. Azərbaycan Respublikası Ərazilərin Bərpası və Yenidən Qurulması üzrə Agentlik Toyota Land Cruiser 1997 4000 400
19. Azərbaycan Respublikası “Bakı Metropoliteni” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti QAZ-31105-803 2008 2200 220
20. Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 6 saylı Beyləqan Ərazi İdarəsi Hyundai Sonata 2003 4000 400
21. Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 7 saylı Bərdə Ərazi İdarəsi Hyundai Sonata 2005 5500 550
22. Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 18 saylı Zaqatala Ərazi İdarəsi Nissan Maxima 2007 7000 700
23. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi Nissan Teana 2009 10000 1000
24. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı BMW 320 2007 5200 520
25. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FIAT Doblo 2007 3500 350
26. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FIAT Linea 2009 4000 400
27. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı “Azərnəşr” Mercedes Benz E220 1994 4000 300
28. Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkətinin Ağdam Rayon Filialı  VAZ-2107 1996 600 60
29. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2010 6000 600
30. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2009 5800 580
31. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2010 6000 600
32. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2010 6000 600
33. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Volkswagen Passat 2010 6000 600
34. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Toyota Corolla (qəzalı vəziyyətdə) 2008 6000 600
35. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Toyota Corolla (qəzalı vəziyyətdə) 2008 5000 500
36. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası Nissan Sunny 2005 4500 450
37. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası Nissan Sunny 2005 4000 400

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 privatization.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

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

1 "Huawei" markalı  mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 35 3.5
Nərimanov rayonu

1 "HP Deskjet 1513" markalı çoxfunksiyalı çap qurğu Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 20 2
Xətai rayonu

1 "Samsung" markalı mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 15 1.5
Sabunçu rayonu

1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 10 56.25 5.63
Xəzər rayonu

1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 7 148.5 14.85
Sumqayıt şəhəri

1 "Qazel" markalı avtomobil Sumqayıt şəhəri Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 1750 175
Sabirabad rayonu

1 "Star TSP100 future prnt" markalı çap aparatı Sabirabad rayonu Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 52.5 5.25



5ELANLARШЯНБЯ, 25 МАЙ 2019-cу il, №21 (1125)

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları iyun ayının 27-da  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.

(Ərizələr 27 may 2019-cu il - 25 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

1 Daşkəsən rayonu
Çanaqçı Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri,

H.Əliyev meydanı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
27 iyun 2019-cu il tarixinədək

Gəncə ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 78.80 264,00 27,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 506012000330

2 Daşkəsən rayonu
Çanaqçı Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri,

H.Əliyev meydanı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
27 iyun 2019-cu il tarixinədək

Gəncə ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 78.80 264,00 27,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 506012000324

3 Yevlax rayonu Gülövşə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir

şəhəri, H.Əliyev pros.26/11 Tel:(024) 274 45 00 
27 iyun 2019-cu il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 5,3 ha İcarə 41,34 292.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup 901012001176

4 Yevlax rayonu Gülövşə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir

şəhəri, H.Əliyev pros.26/11 Tel:(024) 274 45 00 
27 iyun 2019-cu il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 13,36 ha İcarə 104,20 735.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup 901012001179

5 Yevlax rayonu Aşağı
Bucaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir

şəhəri, H.Əliyev pros.26/11 Tel:(024) 274 45 00 
27 iyun 2019-cu il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 14,59 ha İcarə 113,80 803.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup 901012001177

6 Yevlax rayonu Aşağı
Bucaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir

şəhəri, H.Əliyev pros.26/11 Tel:(024) 274 45 00 
27 iyun 2019-cu il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi 3,92 ha İcarə 30,50 216.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup 901012001178

7 Astara rayonu Kijəbə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri,

Qala Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 
27 iyun 2019-cu il tarixinədək

Lənkəran ərazi şöbəsi 60 kv.m Satılır 12.57 1080.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 801012000957

8 Goranboy rayonu
Veyisli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri,

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

Bərdə ərazi şöbəsi 800 kv.m Satılır 70.47 270.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 509012000727

9 Goranboy rayonu
Veyisli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri,

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

Bərdə ərazi şöbəsi 800 kv.m Satılır 70.47 270.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 509012000725

10 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003202

11 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003200

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003193

13 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003198

14 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003199

15 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003155

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 350 kv.m Satılır 77.69 567,00 57,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003153

17 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 133.18 972,00 98,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003161

18 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 133.18 972,00 98,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003160

19 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 133.18 972,00 98,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003158

20 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 133.18 972,00 98,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003165

21 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 800 kv.m Satılır 177.58 1296,00 130,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003206

22 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 1000 kv.m Satılır 221.98 1620,00 162,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003154

23 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 266.36 1944,00 195,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003163

24 Xaçmaz rayonu
Qobuqıraq Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 200 kv.m Satılır 44.39 286,00 29,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012002944

25 Xaçmaz rayonu
Qobuqıraq Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 133.18 858,00 86,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003175

26 Quba rayonu Qəçrəş
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 800 kv.m Satılır 103.08 1200,00 120,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 303012002590

27 Quba rayonu Qəçrəş
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 300 kv.m Satılır 38.65 450,00 45,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 303012002591

28 Quba rayonu Qəçrəş
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 1000 kv.m Satılır 128.86 1500,00 150,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 303012002599

29 Quba rayonu Küpçal
Dağlı Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 400 kv.m Satılır 51.54 1000,00 100,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 303012002589

30 Qusar rayonu Bala
Qusar Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 275 kv.m Satılır 52.39 413,00 42,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 301012002187

31 Qusar rayonu Bala
Qusar Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 228.61 1800,00 180,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 301012002241

32 Qusar rayonu Bala
Qusar Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 500 kv.m Satılır 95.25 750,00 75,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 301012002242

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 167.85 1128,00 113,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 304012001139

34 Beyləqan rayonu İkinci
Şahsevən Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
27 iyun 2019-cu il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 30 kv.m Satılır 3.17 450.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 607012000909

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 80 kv.m Satılır 40.80 809.60 Sahibkarlıq I zona 406012000933

36 Qəbələ rayonu Hacallı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 475.32 1320.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 406012000877

37 Qəbələ rayonu Hacallı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 475.32 1320.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 406012000962

38 Qəbələ rayonu Hacallı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 475.32 1320.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 406012000963

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 1000 kv.m Satılır 396.10 1300.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 406012000976

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 180.00 1634.00 Fərdi yaşayış evi II zona 405012001988

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 306.00 1634.00 Fərdi yaşayış evi I zona 405012001989

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 180.00 1634.00 Fərdi yaşayış evi II zona 405012001990

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 180.00 1634.00 Fərdi yaşayış evi II zona 405012001991

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 306.00 1634.00 Fərdi yaşayış evi I zona 405012001992

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 180.00 1644.00 Fərdi yaşayış evi II zona 405012002047

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 180.00 1644.00 Fərdi yaşayış evi II zona 405012002049

47 Oğuz rayonu Yaqublu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 515.52 612.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012001883

48 Oğuz rayonu Böyük
Söyüdlü Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 515.52 840.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012002062

49 Oğuz rayonu Böyük
Söyüdlü Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 515.52 840.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012002065

50 Oğuz rayonu Calut
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 515.52 900.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012002077

51 Oğuz rayonu Kərimli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 900 kv.m Satılır 386.64 1089.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012001965

52 Oğuz rayonu Kərimli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 1000 kv.m Satılır 429.60 1210.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012001966

53 İsmayıllı rayonu
Quşencə Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 60.84 1500.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 407012001365

54 İsmayıllı rayonu
Qalınçaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 2,7235 ha İcarə 16.34 242.66 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 407012001282

55 İsmayıllı rayonu
Qalınçaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 2,0 ha İcarə 12.00 178.20 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 407012001282
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6ELANLAR
“Bakı Şifer və Keramika”  

ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

16 iyul 2019-cu il tarixində saat 11:00-da “Bakı Şifer və Keramika” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

Yığıncağın  gündəliyi:
1.Səhmdar cəmiyyətin 2018-ci il yekun hesabatı və onun təsdiq edilməsi.
2. Səhmdar cəmiyyətin nəzarət-təftiş komissiyasının hesabatı və onun təsdiq
edilməsi.
3.Səhmdar Cəmiyyətə məxsus mal-material qalıqlarının satılmasının,
avadanlıqların və torpaq sahəsinin satılması və ya icarəyə veriməsinin müzakirə
edilməsi.
3. Səhmdar cəmiyyətin fəaliyyətinin bərpasının mümkünlüyünün müzakirə edilməsi.
4. Digər məsələlər.

Ümumi yığıncaqda bütün Səhmdarların iştirakı vacibdir.

Ünvan: Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsi 30 km.
“Bakı Şifer və Keramika” ASC-nin İdarə Heyətinin sədri

“Temirli Qrup”  
ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

29 iyun,  2019-cu il, saat-15:00-da, “Temirli Qrup” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin
səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1. Səhmdar Cəmiyyətinin idarəetmə orqanlarının 2018-ci il üzrə maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyəti barədə hesabatı.
2. Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə heyətinin, Müşahidə (Direktorlar) şurasının və
ümumi yığıncağın çağırılması haqqında əsasnamələrin təsdiqi.
3. Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə heyətinin, Müşahidə (Direktorlar) şurasının və
Maliyyə-təftiş komissiyasının formalaşdırılması.

Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə iştirakı
vacibdir.

Ünvan: Bakı şəhəri, Xətai rayonu,  Camal Hacıəliyev küçəsi, 5.
Əlaqə telefonu: (050) 330 13 76
ASC-nin İdarə Heyətinin sədri

“Xəzər İxtisaslaşdırılmış Nəqliyyat”  
ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!

24 iyun, 2019-cu il, saat-15:00-da, “Xəzər İxtisaslaşdırılmış Nəqliyyat” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarlarının növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1. Səhmdar Cəmiyyətinin idarəetmə orqanlarının 2018-ci il üzrə maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyəti barədə hesabatı.
2. Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə heyətinin, Müşahidə (Direktorlar) şurasının və
ümumi yığıncağın çağırılması haqqında əsasnamələrin təsdiqi.
3. Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə heyətinin, Müşahidə (Direktorlar) şurasının və
Maliyyə-təftiş komissiyasının formalaşdırılması.

Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə iştirakı
vacibdir.

Ünvan: Bakı şəhəri, Maştağa qəsəbəsi, M. Hüseynzadə küç. 20.
Əlaqə telefonu: (070) 631 36 52
ASC-nin İdarə Heyətinin sədri

“Bakı Şifer və Keramika” ASC

“Bakı Şifer və Keramika” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti sovet dövrünün
istehsalı olan:

1. İstehsal avadanlıqları
2. Müxtəlif növ ehtiyat hissələri
3.  2 ədəd TQM23B tipli teplovoz
4. Avtomobillər
5. Bakı şəhəri,  Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsində  texniki

pasport  və çıxarışı 
olan   sənaye təyinatlı  torpaq  sahəsi  icarəyə verilir və  satılır.
Qiymətlər razılaşma yolu ilə müəyyənləşdirilir.

Əlaqə telefonu: (012) 408-52-47, (055) 590-02-32.
“Bakı Şifer və Keramika”    ASC-nin  Direktorlar şurası.
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