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İyulun 2-də keçiriləcək 
hərraca 85 əmlak çıxarılıb

Azərbaycan Respublikası 
Əmlak Məsələləri Dövlət 
Komitəsinin məlumatı

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları iyul 
ayının 11-də saat 15:00-da keçiriləcəkdir.

Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsinin
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

Prezident İlham Əliyev Dünya Bankının nümayəndə heyətini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev iyunun 3-də Avropa İttifaqının Cənubi
Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klaarın
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. 

Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə danışıqlar
prosesinə dair fikir mübadiləsi aparıldı.

Söhbət zamanı, həmçinin Azərbaycan və Av -

ro pa İttifaqı arasında nəqliyyat, enerji, iq ti sa diy -
yat və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişafından
məmnunluq ifadə olundu, əlaqələrimizin inkişaf
perspektivləri müzakirə edildi.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev iyunun 3-də Dünya Bankının Cənubi
Qafqaz üzrə regional direktoru xanım Mersi
Tembonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul edib. 

Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional
direktoru Mersi Tembon Azərbaycanda fəaliyyət
müddətinin başa çatdığını qeyd edərək, ötən dövr
ərzində ölkəmizlə təmsil etdiyi qurumun səmərəli
əməkdaşlıq həyata keçirdiyini vurğuladı. Bu
müddətdə ölkəmizin Dünya Bankı ilə əlaqələrinin
çox uğurlu olduğunu deyən Mersi Tembon “Doing

Business” hesabatında Azərbaycanın əhəmiyyətli
dərəcədə irəli getməsini önəmli hadisə kimi
dəyərləndirdi. Son illərdə Azərbaycanın sürətlə
inkişaf etdiyini bildirən qonaq Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Dünya Bankı ilə
Azərbaycan arasında əməkdaşlıqda böyük uğurla-
ra nail olunduğunu xüsusi vurğuladı. Ölkəmizlə
əməkdaşlığın perspektivlərinə toxunan Mersi
Tembon qarşıdakı illər üçün növbəti sosial-iqtisa-
di inkişaf proqramının hazırlanmasında Dünya
Bankının Azərbaycana məsləhətçi kimi dəstək
verməyə hazır olduğunu dedi. Qonaq qeyd etdi ki,

artıq Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin inkişafı,
özünüməşğulluq sahələrində Dünya Bankı
ekspertləri ilə ölkəmizin müvafiq strukturları
arasında layihələrin hazırlanmasına başlanılıb. O,
icbari tibbi sığorta və ədliyyə sahələrində də
işlərin getdiyini bildirdi. Sonra Mersi Tembon
Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə yeni regio-
nal direktoru Sebastian Molenösü təqdim edərək
əminliyini bildirdi ki, gələcək illərdə də Dünya
Bankı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq uğurla
davam etdiriləcək.

Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən

dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə Dünya Bankı
arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində
Mersi Tembonun rolunu yüksək qiymətləndirdi.
Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə Dünya Bankı
ilə müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən
özünüməşğulluq, infrastruktur və digər sahələrdə
birgə layihələrin həyata keçirilməsinin önəmini
qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı əlaqələrimizin
yeni səviyyəyə yüksəldiyini və qarşıdakı illərdə
institusional islahatlar, iş yerlərinin yaradılması,
biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması kimi
istiqamətlərdə də uğurlu əməkdaşlığın həyata

keçiriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi.
Prezident İlham Əliyev islahatların nəticəsi ola-
raq “Doing Business” hesabatında ölkəmizin 25-
ci yerə yüksəlməsini və Azərbaycanın 10 ən
islahatçı ölkələr siyahısına daxil olmasını önəmli
hadisə kimi dəyərləndirdi və qarşıda ölkə
iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi və daha da
inkişaf etdirilməsi kimi mühüm vəzifələrin
dayandığını dedi. Prezident İlham Əliyev Dünya
Bankının Cənubi Qafqaz üzrə yeni regional
direktoru Sebastian Molenösə fəaliyyətində uğur-
lar arzuladı.
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İyulun 2-də keçiriləcək hərraca 85 əmlak çıxarılıb
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi investorlara

növbəti dəfə əmlak sahibi olmaq imkanı yaradır.
Belə ki, budəfəki hərrac iyulun 2-də keçiriləcək.
Hərraca investorları cəlb edə biləcək çoxçeşidli
əmlaklar çıxarılıb. Özəlləşməyə çıxarılan 85
əmlaklardan 19-u səhmdar cəmiyyəti, 37-si kiçik
dövlət müəssisəsi, 12-si istifadəsiz qeyri-yaşayış
sahəsi, 16-sı nəqliyyat vasitəsi, 1-i isə yarımçıq
tikilidir. 

Hərraca çıxarılan kiçik dövlət müəssisəsi və
obyektləri məişət, iaşə, qida, təmir, sənaye, nəq liy -
yat və digər sahələrə aiddir. Özəlləşməyə çıxarılan
əmlaklardan 15-i xidmət, 5-i sənaye, 1-i səhiyyə
qalanları isə müvafiq olaraq kənd təsərrüfatı və
təmir sahələrinə aiddir. 

Özəlləşməyə çıxarılan əksər əmlaklar sər ma yə -
çi lər üçün yaxşı gəlir mənbəyidir. Belə obyektə
Ab şeron rayonunda yerləşən 30 saylı mağazanı nü -
mu nə kimi göstərmək olar.Adı çəkilən əmlakın
ümu mi faydalı sahəsi 184,6kv.m, torpaq sahəsi isə

231kv.m təşkil edir. Həmin obyekt investorlar üçün
xidmət sahəsində əlverişlidir. Qeyd edilməlidir ki,
obyekt torpaq sahəsi ilə birgə özəlləşdirilir. 

Bundan başqa sənaye sahəsində də fəaliyyətini
genişləndirməyə imkan verən kifayət qədər mü əs -
si sələr özəlləşməyə çıxarılıb. "Çinar" soyu ducular
zavodunun Şəmkir filialı belə əmlaklardandır. Adı
çəkilən əmlakın ümumi faydalı sahəsi 2 min
100kv.m-ə yaxın, torpaq sahəsi isə 27 minkv.m-
dən çoxdur. Obyektin kifayət qədər geniş ərazidə
yer ləşməsi də iqtisadi baxımından mühüm əhə miy -
yət kəsb edir. Həmin əmlakın fəaliyyətinin geniş -
lən di rilməsibu məhsulla bağlı tələbatın ödə nil mə -
si nə öz töhfəsini verə bilər. Özəlləşməyə çıxarılan
istifadəsiz qeyri-yaşayış sahəsindən isə 5-i paytaxt-
da, qalanları res pub li ka nın digər rayon və
şəhərlərində yerləşir. Belə əm lak ların sahəsi
24kv.m ilə 200kv.m arasında dəyişir. 

Hərraca çıxarılan səhmdar cəmiyyətləri sı ra sın -
da pambıqçılıq, quşçuluq, kəndkimya, nəqliyyat, in -

şaat, təmir, ticarət, istehsal, emal və sair sahələrə aid
müəssisələr vardır. Belə səhmdar cə miy yət lə ri nə
“Azinterservis“, “Bərdə Kərpic”, “Çatal Broyler”,
“Ləki Sinklənmiş qablar” və digər bu ki mi səhmdar
cəmiyyətləri aiddir. Qeyd edilməlidir ki, hərraca

çıxarılan səhmdar cəmiyyətləri pay taxt la yanaşı,
respublikanın müxtəlif bölgələrində yer ləşir.  

Özəlləşməyə çıxarılan əmlaklar haqqında
ətraflı məlumatı Özəlləşmə portalının “Hərraclar”
bölməsindən  (http://www.privatization.az) əldə et -

mək olar.
Qeyd edilməlidir ki, əhalinin istənilən tə bə qə -

sin dən olan şəxslər hərraclarda iştirakçı qismində
qatıla bilirlər. Eyni zamanda proseduru ziyarətçi
kimi canlı izləmək də mümkündür.

İqtisadiyyatda özəl sferanın xüsusi çəkisinin
artırılması üçün investiya mühiti daha da

sağlamlaşdırılır, yerli və xarici investorlar
özəlləşməyə cəlb edilir. Özəlləşdirmə prosesində
maksimum operativliyi təmin edən açıq və şəffaf
hərraclar da investor kütləsini bu prosesə cəlb
etmək üçün unikal vasitədir. Bu hərraclarda iştirak
edən hər bir sərmayəçi biznes layihələrinə uyğun
olaraq özəlləşdirilməyə çıxarılan müxtəlif çeşidli
əmlak üzrə seçim imkanı qazanır.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
növbəti belə hərrac 4 iyun tarixində keçirilib. Hərracda
özəlləşdirilən kiçik dövlət müəssisəsi Sabirabad

rayonunda yerləşən 48 saylı yeməkxanadır. Ümumi
sahəsi 226,3 kv.m, torpaq sahəsi 770 kv.m təşkil edən
bu iaşə obyekti xidmət sahəsinə aid olmaqla investor
üçün yaxşı gəlir mənbəyidir. Həmin əmlak torpaq
sahəsi ilə birgə özəlləşdirilib.

Qeyd edilməlidir ki, hərraca çıxarılan bir sıra
əmlaklar torpaq sahələri ilə birgə özəlləşdirilir.
Torpaq sahəsi ilə birgə özəlləşən əmlaklar,
hərracda cəlb ediciliyini yüksəltməklə daha çox
investor marağını artırır.

Qeyri-yaşayış sahələri Bakı və Sumqayıt

şəhərlərində yerləşir. Bakı üzrə özəlləşən əmlak
Qaradağ rayonunda yerləşir. Ümumi faydalı sahəsi
85 kv.m-ə yaxın olan əmlak xidmət sahəsinə aid
olmaqla investorlar üçün yaxşı gəlir mənbəyidir.
Sumqayıtda yerləşən ümumi faydalı sahəsi 50
kv.m-ə yaxın olan obyektdən ofis, xidmət obyekti
kimi istifadə etmək olar.

Məlumat üçün bildirilməlidir ki, budəfəki
hərracda ən yüksək qiymətə özəlləşdirilən əmlak
Bakı şəhərində yerləşən qeyri-yaşayış sahəsi olub.

Qeyd edilməlidir ki, hərracda müxtəlif markalı

nəqliyyat vasitələri sahibini tapır. Özəlləşən
nəqliyyat vasitələri Avropa, Asiya, Amerika
istehsalı olan avtomobillər üstünlük təşkil edir.
Bunlara BMW, Fiat, Chevrolet, Kİa, Nissan kimi
avtomobilləri qeyd etmək olar. Həmin maşınların
buraxılış tarixi isə müxtəlif illəri əhatə edir.
Budəfəki hərracda isə istehsal tarixi 2006-cı il olan
Nissan Maxima markalı avtomobil özəlləşdirilib.

Keçirilən hərracların nəticələri ilə tanış olmaq
üçün Özəlləşmə portalına (http://privatization.az)
daxil olmaq kifayətdir.

“Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və sə mə -
rəli istifadə edilməsinin təkmilləşdirilməsi haq qın da”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 iyun 2007-
ci il tarixli 586 nömrəli Fərmanına və 22 iyun 2010-cu
il tarixli 284 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edil miş
“Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin mü sa bi qə

əsasında icarəyə verilməsi Qaydaları”na müvafiq ola -
raq Azərbaycan Respublikasının Əmlak Mə sə lə lə ri
Dövlət Komitəsi Yardımlı rayonu, Fındıqlı Qışlaq
kən di ünvanında yerləşən, Yardımlı Rayon İcra Ha ki -
miy yəti Başçısının Peştəsər kənd inzibati ərazi dairəsi
üz rə nümayəndəlyinin balansında olan, sahəsi

28,4kv.m. təşkil edən bir mərtəbəli tikilinin  (da şın maz
dövlət əmlakı obyektinin) icarəyə verilməsi üzrə mü -
sabiqə elan etmişdir. Müsabiqədə iştirak etmək üçün
bir sıra fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən Mü sa biqə
komissiyasına sifariş və müsabiqə təklifləri təq dim
edilmişdir. Müsabiqəyə çıxarılmış obyektin ba -

lanssaxlayıcısının və yerləşdiyi ərazi üzrə yerli icra ha -
ki miyyəti orqanının nümayəndələrinin də daxil ol du -
ğu Müsabiqə Komissiyasının qərarına əsasən mü ra -
ciət etmiş sifarişçilər iştirakçı statusunu əldə etmişlər.

Müsabiqəyə çıxarılmış obyekt  üzrə müsabiqə
iştirakçılarının təqdim etdikləri təkliflərə Müsabiqə

komissiyası tərəfindən 22.05.2019-cu il tarixində
baxıldıqdan sonra açıq səsvermə yolu ilə qərar qəbul
edilmişdir. Səsvermənin nəticələrinə uyğun olaraq
Yardımlı rayonu, Fındıqlı Qışlaq kəndi ünvanında
yerləşən qeyri-yaşayış sahəsi üzrə - Babayev Mirzə
Əhməd oğlu qalib olmuşdur.

*Torpaq sahəsi qiymətləndirilən əmlakın
tərkibinə daxil deyildir.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac
komis siyasına aşağıdakı sənədlər hərracın baş lan -

ma sına ən geci 3 bank günü qalanadək təqdim
olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd
(hüquqi şəxslər üçün: qeydiyyat şəha dət na məsi,
nizamnaməsi və VÖİN )

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərə fin -
dən təsdiq edilmiş formada sifariş

3.Ləğvetmə Komissiyası tərəfindən müəyyən
edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən
sənəd

(10% məbləğində beh Kapital Bank ASC-nin
Mərkəz filialındakı
AZ32AIIB45019049440048941102 nömrəli
tranzit hesablaşma hesabına ödənilməlidir)

Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və

rayonlarında müvafiq yerli hərrac komissiyaları
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Hacıqabul şəhəri üzrə:
ünvan: Hacıqabul şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti 15, əlaqə telefonu: (kod 02120) 4-41-07

4 iyun hərracının nəticələri açıqlandı

09 iyul 2019cu il tarixdə saat 10:00-da Hacıqabul şəhəri üzrə  ləğv edilmiş “Azərxalça” 
Elmi Yaradıcılıq İstehsalat Birliyinin təkrar hərraca çıxarılacaq əmlakının siyahısı

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin məlumatı

04 iyun 2019-cu il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə keçirilmiş hərraclarda  satılmış istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlaklarının siyahısı

04 iyun 2019-cu il tarixdə Sabirabad rayonu üzrə  keçirilmiş hərracda satılmış kiçik dövlət müəssisənin (obyektin) siyahısı

Bakı şəhəri  üzrə  04 iyun 2019-cu il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış nəqliyyat vasitəsinin siyahısı

09 iyul 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı09 iyul 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

ELANLAR

№ Əmlakın adı Ünvanı Tabeolduğutəşkilatınadı Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) Torpaq sahəsi* (kv.m) Hərracaçıxarılanilkin (satış) qiyməti (manat) 10% beh (manat)

1 Hacıqabul sahəsinin əmlak kom-
pleksi

Hacıqabul şəhəri,
İ.Qayıbov küçəsi 1.

“Azərxalça” Elmi Yaradıcılıq İstehsalat Birliyi
(ləğv prosesindədir) 935,6 1 836,0 50 000 5 000

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

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

Hərraca çıxarılan  ilkin
satış qiyməti (manat)

Hərracda yekun satış
qiyməti (manat)

Sərəncamın
№-si və tarixi

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lök -
batan qəsəbəsi, Nizami küçəsi, 25

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

5 mərtəbəli binanın ya rım -
zirzəmisinin bir hissəsi 84.3 x 12500 12500 №145

23.06.2017

2 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 10-cu mikrorayon,
bina 8

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

5 mərtəbəli binanın ya -
rımzirzəmisinin bir hissəsi 49.4 x 6000 6000 №262

10.11.2017

№ 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 48 saylı
yeməkxana

Sabirabad rayonu,
Qaragüney kəndi

İstehsal və Xidmət Müəs si sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 226.3 770.0 x 8000 8000 №151

04.11.2016

№ Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitələrinin markası Buraxılış ili Hərraca çıxarılan  ilkin satış qiyməti (manat) Hərracda yekun satış qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi
1 Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Nissan Maxima 2006 3500 3500 13/19   02.05.2019

№ 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 satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 10 saylı mağaza
(inşaat)

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Nardaran
qəsəbəsi, Şeyx Əli Tuti küçəsi, 1C

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1133.5 2716.1 x 15000 x  50000 65000 6500 

2 "Lalə" şadlıq evi Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, 2146-
cı məhəllə, Hicran Hasilov küçəsi, 23C

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1772.7 1898.4 x 140000 x  38000 178000 17800 

3 "Mərdəkan" res-
toranı

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi,
Yesenin küçəsi, 2-ci döngə, bina 2M

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1743.9 x x 300000 x  x 300000 30000 

4 4 saylı kafe
(Gilavar)

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi,
Yesenin küçəsi, 249

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 324.8 882.0 1 66300 23400 100000 166300 16630 

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

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN). 2.Əmlak

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136

1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə Auksion

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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 müvafiq 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.

№ 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 Məişət xidməti obyekti nin
yarımçıq tikilisi

Lənkəran rayonu, Liman şəhəri,
M.Ə.Rəsulzadə küçəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş
"Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 3700.0 1000 39000 40000 4000 
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09 iyul 2019-cu il tarixində saat 12.00-da təkrar hərraca çıxarılacaq dövlət nəfinə müsadirə edilmiş əmlakların siyahısı

2019-cu il  iyul ayının  9- da  keçiriləcək  pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

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

1 "Samsung GT-C3011" markalı  mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 7.5 0.75
2 "Acer" markalı noutbook Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 100 10

Xəzər rayonu
1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 4 62.1 6.21

Səbail rayonu
1 Prosessor Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 2 750 75
2 Kompüter avadanlıqları Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 5 210 21
3 Skaner aparatı Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 90 9

Gəncə şəhəri
1 "Samsung FM Radio" markalı mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 2.5 0.25

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

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları iyul ayının 11-də saat 15:00-da keçiriləcəkdir.

(Ərizələr  10 iyun 2019-cu il - 10 iyul 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

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 hər rac

(satış) qiyməti
(manat)

İlkin satış qiy mə ti nin
10%-i həcmində

hesablanmış behin
məbləği (manat)

sayı (ədəd)
buraxılmış

səhmlərin ümumi
sayında %-lə

1 Ağdaş Quşçuluq  №463 23.03.1998 Ağdaş rayonu, Qaradağlı kəndi 677482.20 338741 2.00 101662 30.01 203324.00 101662.00 10166.20
2 Bərdə Tikinti Quraşdırma №14  30.01.2007 Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi 184782.00 92391 2.00 41442 44.86 82884.00 41442.00 4144.20
3 Bərəkət №180 30.04.1997 Naftalan şəhəri, Ş.Qurbanov küçəsi 93970.40 46985 2.00 14100 30.01 28200.00 14100.00 1410.00
4 Beyləqan Sənaye Kombinatı №58 15.03.2007 Beyləqan rayonu, 1-ci Şahsevən kəndi 14234.00 7117 2.00 3068 43.11 6136.00 3068.00 306.80
5 Biləsuvar Broyler №388   02.03.1998 Biləsuvar rayonu, Nəsimi kəndi 297458.00 148729 2.00 44733 30.08 89466.00 44733.00 4473.30
6 Cəlilabad Məişət №651 28.08.1997 Cəlilabad şəhəri, Ərdəbil küçəsi, 11-ci məhəllə 410807.80 205404 2.00 61631 30.00 123262.00 61631.00 6163.10
7 Goranboy Aqrotexservis №1084  01.12.1997 Goranboy rayonu,Qızılhacılı kəndi 453877.60 226938 2.00 68121 30.02 136242.00 68121.00 6812.10
8 İmişli Yağ Pendir №660 29.08.1997 İmişli rayonu, Rəsullu kəndi 238217.60 119109 2.00 35773 30.03 71546.00 35773.00 3577.30
9 İsmayıllı Sənaye İstehsal №76  30.03.2007 İsmayıllı şəhəri, Ə.Ələkbərzadə küçəsi, 6 138698.00 69349 2.00 31084 44.82 62168.00 31084.00 3108.40
10 İsmayıllı Təmir Tikinti №125  27.04.2012 İsmayıllı şəhəri, Ə.Ələkbərzadə küçəsi, 40 31952.00 31952 1.00 14354 44.92 14354.00 7177.00 717.70
11 Masazır Quşçuluq №134 23.01.1998 Abşeron rayonu, Masazır kəndi 513726.40 256863 2.00 77117 30.02 154234.00 77117.00 7711.70
12 Qax Taxıl №121 10.04.1997 Qax şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 30 1001294.80 1001296 1.00 301241 30.09 301241.00 150620.50 15062.05
13 Saatlı Broyler №462 23.03.1998 Saatlı rayonu, Varxan kəndi 463832.20 231917 2.00 69602 30.01 139204.00 69602.00 6960.20
14 Sabirabad Təmir-tikinti №117  04.05.2007 Sabirabad rayonu, Kürkəndi kəndi 20734.00 10367 2.00 4646 44.82 9292.00 4646.00 464.60
15 Salyan Aqrotexservis № 834  13.10.97 Salyan şəhəri,Plastmass massivi 641198.00 320599 2.00 96191 30.00 192382.00 96191.00 9619.10
16 Salyan broyler №376  26.12.2000 Salyan rayonu, Xələc kəndi 1120118.00 560059 2.00 168225 30.04 336450.00 168225.00 16822.50
17 Şəmkir №301  16.06.1997 Bakı şəhəri, Səbail rayonu, E.Əzizov küçəsi, 18 150418.20 75209 2.00 22836 30.36 45672.00 22836.00 2283.60
18 Yevlax Kəndnəqliyyat № 833   13.10.1997 Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi, 37 225900.60 112950 2.00 33906 30.02 67812.00 33906.00 3390.60
19 Yevlax Təkrar Xammal №648   20.04.1998 Yevlax şəhəri, Nizami küçəsi,11 172990.60 86495 2.00 25987 30.04 51974.00 25987.00 2598.70
20 Yevlax tikinti servis №28  29.01.2010 Yevlax şəhəri, Nizami prospekti, dalan 2, bina 2 9012.00 225300 0.04 67853 30.12 2714.12 1357.06 135.71
21 Yevlax Yük Avtonəqliyyat №649  20.04.1998 Yevlax şəhəri, Pişəvəri küçəsi, 8 316887.20 158443 2.00 47543 30.01 95086.00 47543.00 4754.30
22 Zərdab Aqrotexservis №1185 15.12.1997 Zərdab şəhəri, RTS küçəsi,1 962055.60 481027 2.00 144316 30.00 288632.00 144316.00 14431.60

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

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

Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna ol -
maqla) Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək mü əs si -
sələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul hər rac la rın da
satışı üzrə hərrac komissiyasına hərracın keçirilməsinə ən geci 3
bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olun ma lı dır:

-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  iyul ayının  09-da 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. 

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 telefo-
nu

Müsabiqə və ya hərraca
çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı

ilə bağlanacaq müqavilənin
layihəsi ilə tanış olma tarixi,

vaxtı və ünvanı

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

lir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə

icarə haqqının aşağı
həddi (manatla)

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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə

verilir

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

zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq
edən sənədin

nömrəsi 

1 Neftçala rayonu Xol
Qaraqaşlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

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

Şirvan ərazi şöbəsi
18,23 ha

İcarə 164.00 410.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 807012000695

2 Salyan rayonu Yolüstü
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri,

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

Şirvan ərazi şöbəsi 3,31 ha İcarə 3.90 53.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 809012002336

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

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

Şirvan ərazi şöbəsi 2,6 ha İcarə 3.10 42.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 809012002337

4 Tovuz rayonu Qaraxanlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
11 iyul 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 9,3 ha İcarə 66.50 465.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

III qrup, bonitet balı 59,
əkin 503012001789

5 Qazax rayonu Ağköynək-
Qarapapaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
11 iyul 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi 8 ha İcarə 75.40 480.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

II qrup, bonitet balı 77,
əkin 501012001548

6 Qusar rayonu Xuluq
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
11,759 ha

icarə 14.11 294,00 30,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 301012001809

7 Qusar rayonu Həzrə
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
200 kv.m

Satılır 12.78 930,00 93,00 Sahibkarlıq Sair sahələr şərti yarar-
sız 301012002214

8 Beyləqan rayonu
Dünyamalılar Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

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

Beyləqan ərazi şöbəsi
1100 kv.m

Satılır 216.10 660.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 607012000900

9 Beyləqan rayonu
Dünyamalılar Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

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

Beyləqan ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 28.80 210.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 607012000901

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

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

Beyləqan ərazi şöbəsi
360 kv.m

Satılır 38.02 4860.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 607012000910

11 Ağsu rayonu Ağsu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri,

H.Əliyev prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
11 iyul 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi
100 kv.m

Satılır 30.00 730,00 73,00 Sahibkarlıq II zona 409012000570

12 Zaqatala rayonu Muxax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

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

Şəki ərazi şöbəsi 1,43 ha İcarə 8.60 122.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 402012002135

13 Zaqatala rayonu Muxax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

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

Şəki ərazi şöbəsi
7877 kv.m

İcarə 4.70 67.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 402012002288

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

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

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004891

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
510 kv.m

Satılır 202.01 1551.22 Fərdi yaşayış evi I zona 406012000982

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
100 kv.m

Satılır 51.00 304.16 Fərdi yaşayış evi I zona 406012000980

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
770 kv.m

Satılır 305.00 2342.03 Fərdi yaşayış evi I zona 406012000978

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 118.83 912.48 Fərdi yaşayış evi I zona 406012000977
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09 iyul 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

09 iyul 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Şəmkir şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin 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 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 Şəmkir şəhərində müvafiq yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Şəmkir şəhəri üzrə: ünvan: Şəmkir şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 162

əlaqə telefonu: (kod 02230) 5-33-71
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 Qax şəhərində müvafiq yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Qax şəhəri üzrə: ünvan: Qax şəhəri, İ.Mustafayev küçəsi, 31 əlaqə

telefonu: (kod 2425) 5-43-83
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.

Gəncə şəhəri üzrə: 
ünvan: Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev adına meydan (Gəncə şəhər

İcra Hakimiyyətinin binası) əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76
Mingəçevir şəhəri üzrə: 

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

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

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

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

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

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

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

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

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

Yardımlı şəhəri üzrə: 
ünvan: Yardımlı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 96 , əlaqə tele-

fonu: (kod 02520) 6-26-68
İsmayıllı şəhəri üzrə:

ünvan: İsmayıllı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 46, əlaqə
telefonu: (kod 02028) 5-64-64

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

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

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN). 2.Əmlak

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136

1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə Auksion

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

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

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

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

Qeyd: Hərraclar Neftçala şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Neftçala şəhəri üzrə: ünvan: Neftçala şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti 33, əlaqə telefonu: (kod 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
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 Bərdə şəhərində müvafiq yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Bərdə şəhəri üzrə: ünvan: Bərdə şəhəri, Nizami küçəsi 83 əlaqə

telefonu: (kod 2020) 5-27-77
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN). 2.Əmlak

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136

1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə Auksion

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır: 1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən
sənəd (hüquqi şəxslər üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və
VÖİN). 2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

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

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

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

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

Şəmkir şəhəri üzrə: ünvan: Şəmkir şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 162

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

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

№ 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-ya -
şayış sahəsi

Bakı şəhəri, Nizami rayonu,
Qara Qarayev prospekti, 77

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

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 27.9 x 7500 x 7500 750 

09 iyul 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Qax şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

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

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

09 iyul 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Neftçala şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

09 iyul 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bərdə şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

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

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilər -
in sayı

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

Əmək kollektivinə  güzəştli şərt -
lərlə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Səməd Vurğun adına
qəsəbə klubu

Şəmkir rayonu, Sə -
məd Vurğun qəsəbəsi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Na zir -
 liyi, Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsi 111.9 215.0 x 1500 x 500 2000 200

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış) qiyməti

(100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərt lərlə

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Əmlak kom-
pleksi

Qax rayonu,
Əmbərçay kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 339.8 4801.5 x 21000 x 16500 37500 3750 

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

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

İşçilər in
sayı

Əmlakın start (satış) qiy -
məti (100%) (manat)

Əmək kollektivinə güzəştli şərt lərlə
satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 Qeyri-yaşayış
binası

Gəncə şəhəri, Nizami rayonu,
N.Nərimanov prospekti, 185

İstehsal və Xidmət Müəssi sə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 211.4 375.0 x 7500 x 7500 15000 1500 

2 Yardımçı
təsərrüfat

Mingəçevir şəhəri, Kür çayının
sağ sahili

İstehsal və Xidmət Müəssi sə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 1909.1 21000.0 1 42500 15000 60000 102500 10250 

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi fay da lı

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

İşçilər -
in sayı

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

Əmək kollektivinə güzəştli şərt -
lərlə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Şəhər klubu Yardımlı şəhəri,
Daşkənd küçəsi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Na -
zirliyi, Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 80.0 99.0 x 1000 x 250 1250 125 

2 Bozayran kənd
klubu

Yardımlı rayonu,
Bozayran kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Na zir -
liyi, Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 59.7 64.3 x 500 x 100 600 60 

3 Soltankənd kənd
Yaradıcılıq Evi

İsmayıllı rayonu,
Soltankənd kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Na zir -
liyi, İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 673.7 1364.9 2 12000 x  3000 15000 1500 

№ 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-ya -
şayış sahəsi

Bakı şəhəri, Sabunçu ra yo -
nu, R.Qəmbərov küçəsi, 12

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı De -
partamenti, Sabunçu rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın ya rım -
zirzəmisinin bir hissəsi 80.7 x 16500 x 16500 1650 

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

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

İşçilər -
in sayı

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

Əmək kollektivinə güzəştli şərt -
lərlə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 3 saylı Xüsu siləş -
dirilmiş Avtobaza

Neftçala şəhəri,
M.Ə.Sabir küçəsi, 1C

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 49.1 1336.2 x 1500 x 3500 5000 500 

2 İnzibati idarə
binası

Neftçala şəhəri, Hey dər
Əliyev prospekti, 29 K

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 275.1 x x 17500 x x 17500 1750 

№ 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 satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Avtomobillərə texniki
qulluq stansiyası

Bərdə rayonu,
Mirzəxan kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 92.1 1500.0 x 4000 x 7500 11500 1150 

№ 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 satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  il kin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 15 saylı bazarın
Qızıldaş filialı

Bakı şəhəri, Qaradağ
rayonu, Qızıldaş qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 183.0 320.0 x 12000 x 3000 15000 1500

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor paq

sahəsi (kv.m)
İşçilər in

sayı
Əmlakın start (satış) qiy -

məti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərt lərlə

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Şəmkir yun tə da -
rükü məntəqəsi

Şəmkir rayonu,
Keçili kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 3312.4 62695.5 x 60000 x  115000 175000 17500 

2 Əmlak kompleksi Sumqayıt şəhəri,
Sahil küçəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 577.1 5412.0 x 50000 x  275000 325000 32500 
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09 iyul 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

09 iyul 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Ağcabədi 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 şərt -
lərlə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Sərkərli kənd
klubu

Xaçmaz rayonu,
Sərkərli kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Na -
zirliyi, Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 66.1 1021.2 x 500 x 1750 2250 225 

2 Avaranqışlaq
kənd klubu

Qusar rayonu,
Avaranqışlaq kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Na -
zirliyi, Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 85.4 2075.0 3 1750 x  5250 7000 700 

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

(kod 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27

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

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 Ağcabədi şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Ağcabədi şəhəri üzrə: ünvan: Heydər Əliyev prospekti 233,

əlaqə telefonu: (kod 2127), 5-14-50
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 Sumqayıt şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

bina 4/12, əlaqə telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır: 1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən
sənəd (hüquqi şəxslər üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və
VÖİN). 2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

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

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

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

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

Sabirabad şəhəri üzrə: ünvan: Sabirabad şəhəri, İlham

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

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

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 Mingəşevir şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Mingəçevir şəhəri üzrə: ünvan: Mingəçevir şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 26/11, əlaqə telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər üçün:
qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN). 2.Əmlak

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000

0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə Auksion

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər üçün:
qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN). 2.Əmlak

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000

0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə Auksion

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)
Hərracn keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların Təşkili

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

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

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər üçün:
qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN). 2.Əmlak

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000

0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə Auksion

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər üçün:
qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN). 2.Əmlak

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

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000

0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə Auksion

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

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

Hərraclda 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 Şəki şəhərində müvafiq yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Şəki şəhəri üzrə: ünvan: Şəki şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 9A,

əlaqə telefonu: (kod 02424) 4-26-10, 4-40-36
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərt -
lərlə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Şənlik kənd
klubu

Ağcabədi rayonu,
Şənlik kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Na zirliyi,
Ağcabədi Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 611.9 5737.9 3 20000 x  10000 30000 3000 

№ 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-ya -
şayış sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 10-cu mikro-
rayon, bina 3

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

9 mərtəbəli binanın ya rım -
zirzəmisinin bir hissəsi 21.7 x 2500 x 2500 250 

2 Qeyri-ya -
şayış sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 2-ci məhəllə,
Azərbaycan prospekti, 5/28

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

4 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 50.3 x 4000 x 4000 400 

3 Qeyri-ya -
şayış sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 9-cu mikro-
rayon, bina 13A/2

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

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 49.8 x 6000 x 6000 600 

№ 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 satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Azadkənd kənd
Mədəniyyət evi

Sabirabad rayonu,
Azadkənd kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Sabirabad Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 180.4 503.9 x 1000 x 500 1500 150 

2 Yolçubəyli kənd
klubu

Sabirabad rayonu,
Yolçubəyli kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Sabirabad Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 656.9 5500.0 x 12500 x 7500 20000 2000 

3 Avtoqaraj İmişli rayonu,
Bəhrəmtəpə qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 612.0 11583.8 x 7500 x  32500 40000 4000 

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

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

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

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

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

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

09 iyul 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Şəki şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

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

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış) qiyməti
(manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış)
qiyməti (manat) 10% beh (manat)

1 36 mənzilli yaşayış bi nasının
yarımçıq tikilisi

Mingəçevir şəhəri, 20
Yanvar küçəsi, 16

Mingəçevir şəhər İcra Hakimiyyəti, Əsaslı
Tikinti,Təmir və Abadlaşdırma Şöbəsi 1140.8 115000 10000 125000 12500 

№ 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 lər -

lə satımış hissə (15%) (manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 16 saylı inşaat material-
ları mağazasının anbarı

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Əmir can
qəsəbəsi, M.Mustafayev küçəsi, 7

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 168.7 x x 60000 x x 60000 6000 

№ 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-ya şa -
yış sahəsi

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu,
Qala stansiyası

İstehsal və Xidmət Müəssi sə lə rinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş
"Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 

1 mərtəbəli bi na nın
bir hissəsi 34.6 x 7500 x 7500 750 

№ 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-ya -
şayış sahəsi

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu,
Qızıldaş qəsəbəsi, bina 34

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı De -
partamenti, Qaradağ rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın 1-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi 48.9 x 6000 x 6000 600 

№ 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-ya şa -
yış sahəsi

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Qara -
çuxur qəsəbəsi, Z.Şərifov küçəsi, 22

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı De par ta -
menti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 140.0 x 17500 x 17500 1750 

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

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış) qiyməti

(100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərt lərlə

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1 Şəki istirahət
zonası

Şəki rayonu,
Qudla kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 372.1 10000.0 x 33000 x  35000 68000 6800 
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6ELANLAR

“Bakavtoservis”  
ASC-nin səhmdarlarının

nəzərinə!

26 iyul 2019-cu il, saat 11:00 “Bakavtoservis”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarlarının
növbəti ümumi yığıncağı keçiriləcək.

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər
durur:

1.Səhmdar Cəmiyyətin İcra orqanının
formalaşdırılması

2.Səhmdar Cəmiyyətin İdarəetmə
orqanlarının 2018-ci il üzrə maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyəti barədə hesabat

3. Digər məsələlər
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların

şəx siyyətini təsdiq edən sənədlə iştirakı
vacibdir.

Ünvan: Bakı şəhəri, Zığ qəsəbəsi,
Zığ-Suraxanı yolu 2 km. 10

Əlaqə telefonu: (012) 478 76 07
“Bakavtoservis”  ASC-nin Sədri                                                                                         

09 iyul 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Sumqayıt şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakınınsiyahısı

09 iyul 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 Sumqayıt şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

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

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

prospekti 15, əlaqə telefonu: (kod 02120) 4-41-07
Yevlax şəhəri üzrə: ünvan: Yevlax şəhəri, Q.Quliyev küçəsi 8A,

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

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

Şirvan şəhəri üzrə: ünvan: Şirvan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi
14, əlaqə telefonu: (kod 02121) 5-27-98

Xızı şəhəri üzrə:  ünvan: Xızı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti,
15 əlaqə telefonu: (kod 02331) 5-01-48

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

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır: 1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən
sənəd (hüquqi şəxslər üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və
VÖİN). 2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş
formada sifariş. 3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında

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

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

Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak
Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)
Mingəçevir şəhəri üzrə:  ünvan: Mingəçevir şəhəri, Heydər Əliyev

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

meydan (Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin binası) əlaqə telefonu: (kod
022) 256-13-76

Şirvan şəhəri üzrə: ünvan: Şirvan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi 14,
əlaqə telefonu: (kod 02121) 5-27-98

Yevlax şəhəri üzrə: ünvan: Yevlax şəhəri, Q.Quliyev küçəsi 8A,
əlaqə telefonu: (kod 022336) 6-45-62

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

Balakən şəhəri üzrə: ünvan: Balakən şəhəri, Heydər Əliyev
prospekti 40, əlaqə telefonu: (kod 02429) 5-10-56

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

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

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi 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-ya şa yış
sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 11-ci
mikrorayon, bina 3

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər
Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 82.3 x 7500 x 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 güzəştli şərt -
lərlə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat) 

1
"İstehsalat Texnoloji

Komplektləşdirmə İdarəsi"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Babək pros-
pekti, 61K; 61Q

Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi 1350.4 4129.4 3 127500 45000 410000 537500 53750 

2 Saatlı Quraşdırma Sazlama
Sahəsi Saatlı şəhəri, M.F.Axundov küçəsi, 214A İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 56.0 788.3 x 1500 x  3000 4500 450 

3 5 saylı yanacaqdoldurma
məntəqəsi Hacıqabul şəhəri, İ.Qayıbov küçəsi, 15 İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 20.0 1575.0 x 2000 x  8000 10000 1000 

4 Yevlax sənaye müəssisəsi Yevlax şəhəri, Şadlinski küçəsi, 33 İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 60.0 15000.0 x 1500 x  40000 41500 4150 

5 26 saylı Səyyar
Mexanikləşdirilmiş Dəstə Yevlax şəhəri, Şadlinski küçəsi, 37 İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 50.0 10000.0 x 1500 x  25000 26500 2650 

6 Əmlak kompleksi Balakən şəhəri, 28 May küçəsi, 2 İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 2997.0 89530.0 x 200000 x 350000 550000 55000 

7 12/2 saylı yeməkxana Bakı şəhəri, Qaradağ ra yo nu, Ələt
qəsəbəsi, A.Abdullayev küçəsi, 8K

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 143.1 x x 7500 x  x  7500 750 

8 13 saylı mağaza Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt
qəsəbəsi, A.Abdullayev küçəsi, 8Q

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 305.5 x x 21500 x  x  21500 2150 

9 Yardımçı təsərrüfat Xızı rayonu, Şurabad qəsəbəsi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 308.8 25000.0 x 15000 x  87500 102500 10250 

1
0 Reduktorların təmiri sexi

Şirvan şəhəri, İ.Qayıbov küçəsi, 42
(torpaq sahəsi 3600.0 kv.m, faydalı sahəsi

637.2 kv.m) Şirvan şəhəri, İ.Qayıbov
küçəsi, 42A (torpaq sahəsi 3000.0 kv.m)

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 637.2 6600.0 x 40000 x  40000 80000 8000 

11 Anbarlar sahəsi Şirvan şəhəri, M.Mirzəyev küçəsi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 2102.4 2315.6 x 40000 x  10000 50000 5000 

№ 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 şərtlərlə
satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 109/231 saylı
mağaza

Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Bülbül
küçəsi, 89

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 108.0 x x 9800 x  x 9800 980 

2 31/77 saylı mağa-
za Şirvan şəhəri, Ş.Şükürov küçəsi, 7 İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 118.6 x x 5450 x  x 5450 545 

3 14 saylı
yeməkxana

Yevlax şəhəri, Heydər Əliyev prospekti,
27A

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 95.2 x x 12000 x  x 12000 1200 

4 5/2 saylı dükan Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Qobustan
qəsəbəsi, Salyan şosesi, 58-ci km, 110B

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 227.9 x x 15750 x  x 15750 1575 

5 Yeməkxana Balakən rayonu, Mahamalar kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 69.2 x x 2450 x  x 2450 245 

6 82 saylı avtotextə -
 mir (avadanlıq)

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şüvəlan
qəsəbəsi, Çöl Şüvəlan, 3M

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi x x x 1750 x  x 1750 175 

7 "Ərzaq bazası"nın
yeməkxanası Mingəçevir şəhəri, Niyazi küçəsi, 3 İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 77.0 x x 12500 x x 12500 1250 

8 58 saylı mağaza Neftçala rayonu, Kürkənd kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 91.4 x x 1250 x  x 1250 125 


	1
	2
	3
	4
	5
	6

