
08 yanvar 2019-cu il tarixdә
saat 10:00-da respublikanın
şәhәr vә rayonlarında lәğv
edilmiş “Azәrxalça” Elmi

Yaradıcılıq İstehsalat Birliyinin
tәkrar hәrraca çıxarılacaq

әmlaklarının siyahısı

Ä3

08 yanvar 2019-cu il tarixdә
saat 10:00-da  respublikanın
şәhәr vә rayonlarında tәkrar

hәrraca çıxarılacaq istifadәsiz
olan daşınmaz dövlәt

әmlakının siyahısı

Ä4

08 yanvar 2019-cu il tarixdә
saat 10:00-da respublikanın
şәhәr vә rayonlarında tәkrar

hәrraca çıxarılacaq kiçik
dövlәt müәssisә vә

obyektlәrinin siyahısı

Ä7

Torpaq müsabiqәlәrinin vә
hәrraclarının keçirilmәsi

haqqında mәlumat 
Torpaq müsabiqә vә

hәrracları yanvar ayının 
03-dә keçirilәcәkdir. 

Ä9

Daha bir cəbhə
bölgəsinin torpaq
istifadəçiliyində yeni
idarəetmə dövrü 
başladı

“Стратежи хяттимиз - сярбяст
игтисадиййат, юзялляшдирмя вя
сосиал инкишаф йолудур”
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Prezident İlham Əliyev Rusiyanın Çeçenistan Respublikasının 
başçısının rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Әli yev noyabrın 27-dә Rusiya Federasiyası Çe çe -
nis  tan Respublikasının başçısı Ramzan Ka dı ro -
vun rәhbәrlik etdiyi nümayәndә heyәtini qәbul
edib.

Qonaqları salamlayan Azәrbaycan Prezidenti
İlham ӘLİYEV dedi:

-Hörmәtli Ramzan Әhmәdoviç.
Sizi Azәrbaycanda görmәyә çox şadam. Xoş

gәl  misiniz. Sizin sәfәriniz xalqlarımız arasında
әnә  nәvi qardaşlıq әlaqәlәrinin möhkәmlәnmәsi
işi  nә xidmәt edәcәk. Çeçen vә Azәrbaycan xalq -
la rı әsr lәr boyu dostluq edirlәr, bir-birini dәs tәk lә -
yir lәr vә bu gün bizim münasibәtlәrimiz yeni sә -
viy yә yә çı xır. Buna görә mәn Sizi bizim әziz qo -
na ğımız kimi ölkәmizdә salamlamağa çox şadam.
Für  sәt dәn istifadә edәrәk, Sizi vә bütün qardaş
çe çen xal qı nı sosial-iqtisadi inkişafda böyük na il -
iy yәtlәrә görә tәbrik etmәk istәrdim. Mәn bilirәm
vә Sizin res publikanıza sәfәr edәnlәr mәnә da nı -
şır lar, te le vi zor da da görürәm ki, şәhәrlәr necә dә -
yi şir, res pub lika çiçәklәnir vә bir çox sosial, in fra -
struktur mә sәlәlәri hәll olunur. Bilirәm ki, bütün
bun lar Si zin şәxsi nәzarәtiniz vә rәhbәrliyiniz al -
tın da baş ve rir. Bizi o da çox sevindirir ki, Çe çe -
nistan Res pub likasında sabitlik bәrqәrar olub,
insanlar tәh lü kә sizlik şәraitindә, sakit yaşayırlar,
öz doğma tor paq larında qurub-yaradırlar.

Bildiyiniz kimi, Azәrbaycanı Şimali Qafqaz
res publikaları ilә uzun tarix, yaxın münasibәtlәr,

mә nәvi, mәdәni, doğma әlaqәlәr bağlayır. Biz he -
sab edirik ki, Qafqazda sabitlik vә tәhlükәsizlik,
in ki şaf ancaq birgә sәylәr nәticәsindә müm kün -
dür. Әl bәttә ki, bizim Çeçenistan Respublikası vә
Şi ma li Qaf qa zın digәr respublikaları ilә mü na si -
bәt lә ri miz Azәr bay canla Rusiya arasında mü na si -
bәt lә rin mühüm ami lidir. Siz bilirsiniz ki, bu mü -
na si bәt lәr uğurla in ki şaf edir. Biz strateji tәrәf daş -
la rıq. Döv lәt baş çı la rı nın çoxlu sәfәrlәri olub. Son
beş il dә Rusiya Pre zi denti Azәrbaycana dörd dәfә
sә fәr edib vә bu ilin sent yabrında mәn dә Ru si ya -
ya sәfәr et dim, o da Azәr baycana gәldi. Biz çox
fәal qar şı lıq lı fәaliyyәt gös tәririk vә çox yüksәk
etimad sә viy yәsi möv cud dur. Yәqin bilirsiniz ki,
Vladimir Pu tinin sәfәri za ma nı sizin dә
nümayәndәlәrinizin ol duğu Rusiya-Azәr baycan
Regionlararası Fo ru mu keçirilib. Buna görә dә bir
daha demәk is tә yi rәm ki, münasibәtlәrimiz tarixә,
qardaşlığa әsas la nır. Әminәm ki, Sizin sәfәriniz
әlaqәlәrimizin möh kәmlәnmәsinә xidmәt edәcәk.
Bir daha xoş gәl mi siniz.

Çeçenistan Respublikasının başçısı Ramzan
Ka dı rov dedi:

-Möhtәrәm İlham Heydәr oğlu, dәvәtә vә bizә
vaxt ayırdığınıza görә sağ olun. Fürsәtdәn istifadә
edә rәk, Sizi yenidәn xalqın etimadı ilә Prezident
se çil mәyiniz münasibәtilә bir daha tәbrik etmәk
istәr  dik.Siz tәkcә Azәrbaycanda deyil, bü töv lük -
dә mü sәlmanlar üçün xeyirxah işlәr görür sü nüz.
Biz Sizin qardaşlıq münasibәtlәri qurduğunuzu,

kon frans lar keçirdiyinizi, tәkcә dini liderlәri
deyil, bi zim regionların rәhbәrliyini dә qәbul
etdiyinizi vә ya lnız müsәlmanları deyil, bütün
konfessiyaları bir lәşdirdiyinizi görürük.Bu, çox
qiymәtlidir.Buna görә dә bunu hәm Azәrbaycan
xalqı, hәm dә bütün Qaf qaz xalqları görür.
Bizimlә görüşә vaxt ayır dı ğı nız üçün çox şadam.
Şadam ki, bizim qardaşlıq vә dost luq mü na si bәt -
lә rimiz var. İndi mәdәni, id man vә digәr sa hә -
lәrdә münasibәtlәri inkişaf et di ri rik. Әn әsası isә
qar daşlıq münasibәtlәridir.Çünki xa tırlamaya bil -
mәrәm, әn çәtin illәrdә Prezident Hey dәr Әliyev
bizim xalqa kömәk etdi, kömәk әli ni uzatdı vә
sonadәk kömәk etdi, bizi dәs tәk lә di. Biz bunu heç
vaxt unutmayacağıq.Buna görә, biz hör mәtli
Heydәr Әliyevin xatirәsinә bağ sal mı şıq. Onun
açılışında әziz, böyük qardaşımızın iştirakını
gözlәyirik. Әgәr Siz imkan tapıb Çeçenistan Res -
pub li kasına gәlә bilsәniz bu, bizim üçün hәm si -
ya si, hәm qardaşlıq, hәm dә insani cәhәtdәn çox
mü hüm olacaq. Bizi dәvәt etdiyinizә, bizә vaxt
ayır dı ğı nı za, bütün müsәlmanlar vә Qafqaz,
xüsusәn bi zim region üçün hәr şey etdiyinizә görә
bir daha “Çox sağ olun” demәk istәyirәm.

Prezident İlham Әliyev dedi:
Çox sağ olun. Mәn atam Heydәr Әliyevin xa -

ti rә si nә olan belә hörmәtә vә belә gözәl bağın ya -
ra dıl ma sına görә tәşәkkürümü bildirmәk is tәr -
dim. Bu, bizim hamımız üçün çox vacibdir. Çox
min nәt da ram vә öz tәrәfimdәn demәk istәrdim ki,

Azәr baycanda da, hәmçinin xalqınız üçün әn
çәtin il lәrdә xalqı tәrәqqi yolu ilә aparan vә öz
dini, öz xal qı vә gәlәcәk naminә şәhid kimi özünü
qurban ve rәn Çeçenistan Respublikasının rәhbәri
Hacı Әh mәd Kadırovun xatirәsinә böyük hör -
mәtlә ya na şırlar. Siz bilirsiniz ki, vali deynlәrimizi
dә yaxın mü nasibәtlәr bağlayıb.Biz bu әnәnәni
davam et di ri rik. Belә dә olmalıdır.Әminәm ki,

irә liyә doğru gedәcәyik vә әlbәttә, böyük mәm -
nuniyyәtlә Sizin dәvәtinizi qәbul edirәm, sәfәr
edәcәyәm.

Sonra Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
İl ham Әliyevin adından Rusiya Federasiyası Çe -
çe nis tan Respublikasının başçısı Ramzan
Kadırovun şәrәfinә nahar verildi.

Daha sonra xatirә şәkillәri çәkdirildi.
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25 dekabr hərracına çıxarılacaq dövlət əmlakları: siyahı

Rəqabətli 27 noyabr hərracı: dövlət əmlakının ilkin qiyməti 6 dəfəyə yaxın yüksəldi

Vәtәndaş mәmnuniyyәtini daima öz
planda tutan Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Ko mitәsi müasir üsullarla özәllәşdirmә
xid mәtlәrini hәyata keçirir.İnnovativ üsul -
la rın tәtbiqi ilә keçirilәn hәrraclar vә tәn -
daş lara elektron qaydada seçim vә sifariş
im kanları tәklif edir. Özәllәşdirmә pro se -
si nin elektron qaydada keçirilmәsi, hәm -
çi nin hәrraca onlayn qatılaraq iştirak etmә
vә izlәmә imkanı vәtәndaşların bu sahәyә
olan marağını artırır.

Özәllәşdirmә üzrә tәşkil edilәn növ bә ti
hәrraclardan biri dә 25 dekabr tarixindә ke -
çirilәcәk. Hәrraca ümumilikdә 47 döv lәt
әmlakı çıxarılıb. Onlardan 12-si kiçik döv lәt
müәssisә vә obyekti, 2-si qeyri-ya şa yış sahәsi,
20-si sәhmdar cәmiyyәti, 13-ü nәq liyyat
vasitәsidir. İnvestorlarkiçik döv lәt mü -
әssisәlәri üzrә seçim edәrәk hәm ha zır kı
sahә, hәm dә digәr istiqamәtlәr üzrә biz nes
planlarını reallaşdıra bilәr. Bu dәfә hәr raca
çıxarılan dövlәt әmlakları ara sın da әn yüksәk

olan ümumi faydalı sahәyә ma lik әmlak
–“Taxıl qәbul mәn tә qә si” Qo bustan
şәhәrindә yerlәşir.Ümumi fay da lı sahәyә
3763.3 kv.molan adıçәkilәn mü әssisә 19 min
551 kv.m-lik torpaq sa hә si ilә birgә
özәllәşdirilәcәk.Gәncә şә hә ri, Nizami
rayonundakı obyektin isә ümu mi faydalı
sahәsi 299 kv.m-dir. Xidmәt sa hәsi üzrә
gәlirli fәaliyyәt üçün uyğun olan bu әmlak da
torpaq sahәsi ilә birgә özәl lәşmәyә çıxarılıb.

Paytaxtdakı qeyri-yaşayış sahәlәri ki -

çik sahibkarlıq fәaliyyәti üçün uyğundur.
Bu obyektlәrdәn biri Sәbail rayonu,
Ş.Әlәk bәrova küçәsindә yerlәşir. Onun
ümu mi faydalı sahәsi 106.9kv.m-dir

Hәrraca çıxarılan sәhmdar cә miy yәt -
lә ri sırasında kәndkimya, nәqliyyat, in şa -
at, tәmir, ticarәt, istehsal, emal vә sair sa -
hә lә rә aid müәssisәlәr vardır. Belә sәhm -
dar cәmiyyәtlәrinә “Zaqatala Sәnaye
Kom  binatı”, “Sabunçu Ticarәt Tәchizat”,
“Ağcabәdi Aqrotexservis”, “Xaçmaz Me -

xa nizasiya Nәqliyyat” vә digәr bu kimi
sәhm dar cәmiyyәtlәri aiddir. Qeyd edil -
mә lidir ki, hәrraca çıxarılan sәhmdar cә -
miy yәtlәri paytaxtla yanaşı, respublikanın
müxtәlif bölgәlәrindә yerlәşir.

Özәllәşmәyә çıxarılan nәqliyyat va si -
tә lәri 2005, 2007-ci illәr, Nissan, Hyun -
dai, QAZ, UAZ, Ford olmaqla vә tәn daş -
la ra tәklif edilir. 

Dövlәt әmlakları barәdә әtraflı mә lu -
mat ları Özәllәşdirmә portalında (pri va ti za -

tion.az) әldә edәn vәtәndaş hәrraclara elek -
tron formada qatıla bilәr. İstifadәçi ope rativ
sifariş imkanları ilә hәr seçdiyi әm lak üzrә
potensial iştirakçıya çevrilә bilәr. Bunun
üçün qeydiyyatdan keçmәk vә müvafiq
dövlәt әmlakının ilkin qiy mә ti nin 10%-i
miqdarında beh ödәmәk ki fa yәt dir. Hәrrac
keçirilәn gün isә iştirakçı sta tusu qazanan
şәxslәrlә yanaşı, prosesә ma raqlı olanlar da
keçirilәn ünvana gәlә rәk prosesi canlı vә
ya onlayn olaraq iz lә yә bilәr. 

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tә -
rә fin dәn keçirilәn açıq vә şәffaf hәr rac lar -
da iştirak edәn hәr kәs seçdiyi dövlәt әm -
la kını rahatlıqla özәllәşdirә bilir. Sifariş
pro se durlarının sadәliyi, iştirak üçün
yara dılan fürsәtlәr ilә әlavә vaxta itkisinә
vә hәrrac keçirilәn mәkana getmәyә eh ti -
yac qalmır.  Sadalanan bu imkanların tә -
mi natı ilә komitә tәrәfindәn 27 noyabr
tari xindә növbәti hәrrac reallaşdı. Bu dәfә
hәr raca çıxarılan dövlәt әmlaklarından14-
ü sifarişçilәrin marağına sәbәb oldu.

İştirakçılardan 2-si seçdiyi dövlәt obyekti
üzrә sifarişi Elektron hәrrac sisteminin
ya ratdığı rahat şәraitdә-onlayn formada
ver mişdir. Budәfәki hәrracda özәl lәş di ri -
lәn dövlәt әmlaklarına kiçik dövlәt mü әs -
si sә vә obyektlәri, qeyri-yaşayış sahәlәri
vә nәqliyyat vasitәlәri aiddir.

Hәrraclara çıxarılan qeyri-yaşayış sa -
hә lәri sahibkarlığa başlayan vә fә aliy yә ti -
ni müxtәlif kiçik biznes sahәlәri üzrә ge -
niş lәndirmәk istәyәnlәr üçün uyğun im -
kan lar yaradır. Bu kateqoriya üzrә  özәl -

lәş di rilәn dövlәt әmlakları Bakı, Daş kә -
sәn, Şirvanvә Mingәçevir şәhәrlәrindә
yer lәşir. Şirvan şәhәri, M.Ә.Rәsulzadә
kü çә sindәki qeyri-yaşayış sahәsinin hәr -
ra cın da 2 sifarişçinin iştirakı bu obyektin
il kin hәrrac qiymәtinin 6 dәfәyә yaxın
yük sәlmәsinә sәbәb oldu.Belә ki, rә qa bәt -
li keçәn prosesdә satış qiymәti 1350 ma -
nat olan obyekt üçün iştirakçı 8 min ma -
nat tәklif edәrәk hәrracın qalibi ol du.
Özәllәşdirilәn vә xidmәt fәaliyyәti üçün
әl verişli olan obyektlәrdәn biri dә Min gә -

çevir şәhәri, D.Әliyeva küçәsi, 14 ün va -
nın da yerlәşir. Bu dövlәt әmlakının
ümumi faydalı sahәsi 154.2kv.m-dir. Pay -
tax tın Binәqәdi rayonu, Bilәcәri qә sә bә -
sin dә yerlәşәn vә budәfәki hәrracda özәl -
lәş dirilәnqeyri-yaşayış sahәlәrinin isә
ümu mi faydalı sahәsi 18 kv.m vә 46.3
kv.m-dir.

Kiçik dövlәt müәssisә vә obyektlәri
üz rә sifariş verilmiş әmlaklar Şamaxı, İs -
ma yıl lı, Siyәzәn vә Goranboy kimi şәhәr
vә rayonlardadır. Özәllәşdirilәn dövlәt

mü әs sisәlәrindәn olan qeyri-yaşayış bi na -
sı İsmayıllı rayonu, Mican kәndindә yer -
lә şir. Adı çәkilәn obyektinümumi faydalı
sa hә si 128.7kv.m, birgә özәllәşdirildiyi
tor paq sahәsi isә 790 kv.m-dir.Buraxılış
tarixlәri 1985-2007-ci illәr olan nәqliyyat
vasitәlәri Tofaş vә Qaz markalarına aiddir.
Bu avtomobillәrin hәrracdakı son satış
qiymәtlәri 400 manat ilә 20 min manat
arasındadır.

Keçirilәn hәrracların nәticәlәri ilә ta -
nış olmaq vә növbәti hәrraclara çı xa rı lan

dövlәt әmlakları haqqında әtraflı mәlumat
әldә etmәk istәyәnlәr komitәnin rәsmi
saytına (emdk.gov.az) vә ya Özәllәşdirmә
portalına (privatization.az) daxil ola bilәr.
Qeyd edәk ki, komitә tәrәfindәn növbәti
hәrrac 4 dekabr tarixindә keçirilәcәk.
Ayın ilk hәrracına ümumilikdә 122 dövlәt
әmlakı çıxarılıb. Bunlardan 76-sı kiçik
döv lәt müәssisә vә obyekti, 21-i qeyri-ya -
şa yış sahәsi, 17-si sәhmdar cәmiyyәti, 8-i
isә nәqliyyat vasitәsidir.

Balıqçılığın inkişafı ölkә iqti sa diy ya tı -
na xeyli fayda verә bilәr. Ancaq qanunsuz
ola raq yaradılan süni balıq göllәrinin xey -
rin dәn çox ziyanı var. Bu hәm iqtisadi,
hәm dә ekoloji olaraq mәnfi fәsadlar tö rә -
dir. Belә halların qarşısının alınması üçün
öl kәdә torpaq qanunvericiliyinin tәlәblәri
po zul maqla yaradılan süni balıq göl lә ri -
nin fәaliyyәti nәzarәtә götürülür. Әmlak
Mә sәlәlәri Dövlәt Komitәsinin bu sahәdә
hә yata keçirdiyi tәdbirlәr nәticәsindә res -

pub li ka üzrә ümumilikdә 30 rayon üzrә
537 süni balıq gölü müәyyәn edilib vә on -
lar barәsindә mәlumat bankı yaradılıb.
Bun ların 131-i Salyan rayonunda, 83-ü
Neft çalada, 32-si Bilәsuvarda, 22-si Ha cı -
qa bul rayonunda, qalanı isә digәr böl gә -
lәr dә aşkar edilib. Müәyyәn olunub ki,
süni balıq göllәri әsasәn kәnd tәsәrrüfatı
tә yi natlı pay torpaqlarında, dövlәt vә bә -
lә diyyә mülkiyyәtinә aid otlaq sa hә lә rin -
dә, qış otlaqlarında qeyri-qanuni olaraq

ya radılıb.
Aparılan monitorinq zamanı qanun

po zun tusu halları olan 121 gölün fә aliy -
yәti dayandırılıb, torpaq sahәlәri kәnd
tәsәrrüfatı dövriyyәsinә qaytarılıb. Balıq
gö lünün 269-u barәdә inzibati protokollar
ya zılıb, cinayәt әmәlinin әlamәtlәri aşkar
olu nan 25 göllә bağlı sәnәdlәr Daxili İşlәr
Na zirliyinә tәqdim edilib.

Sahibkarlar bilmәlidirlәr ki, Azәr -
baycan Respublikasının Torpaq Mә cәl lә -

si nә әsasәn kәnd tәsәrrüfatı yerlәri xüsusi
ola raq qorunur vә bu torpaqların qeyri-
kәnd tәsәrrüfatı mәqsәdilә digәr kate qo ri -
ya lara keçirilmәsinә müstәsna hallarda,
mә cәllәdә vә digәr qanunvericilik akt la -
rın da müәyyәn edilmiş qaydada yol ve ri -
lir. Lakin torpaqlardan istifadәyә vә on la -
rın mühafizәsinә dövlәt nәzarәti qay da -
sın da aparılan monitorinqlәr vә araş dır -
ma lar zamanı müәyyәn edilir ki, kәnd
tәsәr rüfatı tәyinatlı torpaq sahәlәrindә

Azәr baycan Respublikasının torpaq vә su
qanun vericiliyinin tәlәblәri pozulmaqla
ba lıq çılıq tәsәrrüfatı mәqsәdilә süni su tu -
tar lar (gölmәçәlәr) yaradılır. Hәmin göl -
mә çәlәrin әksәriyyәtindәn uzun illәrdir
ki, balıq yetişdirilmәsi vә ovlanması üçün
isti fadә edilir. Nәticәdә hәmin göl mә çә lә -
rin әrazilәrinә aid torpaq sahәlәrinin mün -
bit qatı bilavasitә korlanmaqla yanaşı, әt -
raf әrazilәrdә qrunt suyunun sәviyyәsinin
qalx ması nәticәsindә yüzlәrlә hektar kәnd

tә sәr rüfatı tәyinatlı torpaq sahәlәri şor laş -
ma ya mәruz qalır.

Qeyd edilmәlidir ki, balıq gölünün ya -
ra dılması üçün torpaq ayrılması barәdә
mü raciәtlәr Komitәyә daxil olduqda yal -
nız tәyinatı üzrә nәzәrdә tutulmuş tor paq -
la ra rәy verilir. Komitә tәrәfindәn inzibati
tәd birlәrlә yanaşı maariflәndirilmә işlәri
dә aparılır. Bununla bağlı rayonlarda  ke -
çi rilәn görüşlәr zamanı sahibkarlar әtraflı
olaraq mәlumatlandırılırlar.  

Ölkәmizdә torpaq sahәlәrinin isti fa -
dә siz saxlanması, özbaşına zәbt et mә 
hal  ları ara dan qaldırılır. Belә tor paq lar -
da tә yi na tı na zidd olaraq vә sәnәdsiz ti -
kin tilәrin apa rıl masının vә torpaqların
üst münbit qa tının korlanmasının qar şı -
sı alınır. Әm lak Mәsәlәlәri Dövlәt Ko -
mi  tәsi tәrәfindәn aparılan mo ni to rinq -
lәrin davamı daş karxanalarında olub.

Monitorinq zamanı mәlum olub ki,

mü vafiq qurumlar tәrәfindәn ayrı-ayrı
vaxt larda karxana fәaliyyәti üçün qeyri-
qanuni olaraq torpaq sahәlәri ayrılıb.
Kar xa na lar tәrәfindәn hәmin torpaq
sahә lә ri nin mәqsәdli tәyinatı özbaşına
dә yiş di ri lә rәk mişar daşı istehsal olunur.
Baş ver miş qanun pozuntusu hallarına
görә in zi ba ti protokollar yazılıb, torpaq
sahәsinin öz başına zәbt olunması halları
ol du ğun dan tәrtib olunmuş sәnәdlәr

hüquq mü ha fi zә orqanlarına göndәrilib.
Bundan başqa Abşeron rayonu әra -

zi sin dә kәnd tәsәrrüfatı tәyinatlı torpaq
sa hә sin dә yaradılmış 14 karxananın fә -
aliy yә tin dәdә pozuntu halları aşkar
olunub, xә bәrdarlıq edilәrәk işlәr
dayandırılıb. 

Belә karxanaların fәaliyyәti nәti cә -
sin dә dövlәt, bәlәdiyyә vә xüsusi mül -
kiy yәt dә olan torpaq sahәlәrinin üst

münbit qatı kor lanır, kәnd tәsәrrüfatına
yararlı torpaq sa hә lәri әkin döv riy yә sin -
dәn çıxarılır, on la rın әvvәlki tәyinatı
üzrә istifadәsi qeyri-müm kün olur. Belә
torpaqların re kul ti va si ya (bәrpa) edi lә -
rәk әvvәlki vәziyyәtinә gә ti rilmәsi bö -
yük vәsaitlәr tәlәb et di yin dәn dövlәtә
vә vәtәndaşlara, hәmçinin kәnd tә sәr -
rüfatının inkişafına ciddi ziyan dәyir.

Qeyd edilmәlidir ki, cari ildә  res -

pub li ka da mövcud olan 588 daş, qum-
çınqıl  kar xa nasından 256-sı tәrәfindәn
torpaq qa nun vericiliyinin tәlәblәri po -
zul du ğuna görә fәaliyyәti da yan dı rıl -
mışdır. İnzibati Xә ta lar Mәcәllәsinin tә -
lәb lәrinә әsasәn in zibati protokollar 155
karxana barәdә ya zılaraq cәrimә tәtbiq
olunub. 55 kar xa na da zәbtolunma halı
üzrә sәnәdlәr Daxili İş lәr Nazirliyinә
göndәrilib.

Daha bir cәbhә bölgәsinin torpaq isti -
fa dәçiliyindә yeni idarәetmә dövrü baş la -
dı. Artıq Ağdam rayonunun torpaqlarının
key fiyyәt vә kәmiyyәt göstәricilәrindә sә -
mә rә liliyin әldә olunması üçün işlәr in -
ten sivlәşәcәk. Belә ki, torpaqların elek -
tron kadastr uçotu işlәrinin nәticәlәri bu
cәb hә bölgәsindә praktiki istifadәyә ve ril -
di. Ağdam rayonun torpaqları üzrә bütün
mәlumatlar real şәraitdә istifadә edilәcәk.
Bununla bağlı Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsi tәrәfindәn 27 noyabr tarixindә
hәmin rayonda İctimai tәqdimat keçirilib.
Komitәnin tabeli qurumlarının, aidiyyәti
mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarının, bә -
lә diy yәlәrin, rayon icra hakimiyyәtinin
nü mayәndәlәrinin iştirak etdiyi ictimai
tәq di matda bu layihәnin nәticәlәri, üs tün -
lük lәri vә gәlәcәk perspektivlәri müzakirә
olu nub. Uçot işlәrinin real şәraitdә tәtbiqi
me xanizmi onlara әyani şәkildә gös tә ri -
lib, layihәnin rayonda torpaqların sә mә rә -
li idarәsi vә istifadәsinә göstәrәcәyi müs -

bәt tәsirlәr izah edilib.
Torpaqların elektron kadastr uçotu in -

for masiya bazasında torpağın tә yi na tın -
dan tutmuş onun münbitliyinә qәdәr bü -
tün göstәricilәr әks olunur. Ağdam ra yo -
nun da yekunlaşan bu işlәr nәticәsindә bü -
tün torpaqların dәqiq sәrhәdlәri, miqyası,
is tifadә tәyinatı müәyyәnlәşir. Belәliklә,
sis tem tәkcә torpaq mülkiyyәtçilәrinә
yox, bütövlükdә dövlәtә vә vәtәndaşlara,
tor paqla bağlı biznes quran insanlara çox
bö yük fayda verәcәk. Dövlәt özünün sa -
hib liyindә vә mülkiyyәtindә olan tor -
paqların balansını әldә edir. Bәlәdiyyәlәr
tә yinatına, mülkiyyәt vә әmlak növünә
görә harada vә nә qәdәr torpaq olduğuna
dair bölgü mәlumatları әldә edir. Xüsusi
mül kiyyәt sahibliyi dәqiqlәşir, pay tor -
paq larının sahәsi dürüstlәşdirilir.

Hazırlanmış uçot işlәri nәticәsindә Ağ -
dam rayonunun bәlәdiyyә hüdudları da -
 xilindә 36 min hektar torpaq sahәsinin
möv cudluğu müәyyәn edilib. Bәlli olub

ki, 18,2 min hektar dövlәt, 5
min hektar bә lә diyyә, 12,8 min
hektar özәl tor paq la rın payına
düşür. Bәlәdiyyә hüdudları da -
xi lindәki torpaq sahәlәrinin
28,5 min hek ta ra yaxını (79,2
%-i) kәnd tәsәrrüfatına ya rarlı
torpaqlardır ki, bunun da 2,4
min hek tarını әkin sahәlәri
tәşkil edir. Torpaq is lahatı
aparılan zaman rayon üzrә әkin
sa hәlәri 1,7 min hektar olduğu
halda, elek tron uçot aparılan
zaman bu әrazilәr müx tәlif
uqodiyaların hesabına artaraq
2,4 min hektar olub. Uçot işlәri
zamanı mü  әyyәn edilib ki, torpaq payı
almış ailә lәr dәn 3,2 minә yaxının torpaq
ölçülәri 1 hek taradәkdir. Bu da onu gös tә -
rir ki, tor paq sahәlәrinin kon so li da si ya sı -
na, bir lәş mә sinә ehtiyac vardır. Hәmçinin
kәnd tә sәr rüfatına yararlı olan sahәlәrdә
(mül kiy yәt növünә görә) yerlәşәn tikili vә

qur ğu lar barәdә müfәssәl mәlumatlar da
әldә edi lib. Belә ki, hәmin әrazilәrdә 296
tikili vә qurğuların (bundan 115-i dövlәt
mül kiy yәtindә, 134-ü bәlәdiyyә mül kiy -
yә tin dә, 47-si xüsusi mülkiyyәtdә) olduğu
aş kar olunub.

Ağdam rayonu üzrә kәnd tәsәrrüfatı
sa hәsindә istifadә daha da sәmәrәli ola -

caq. Belә ki, torpaqların iqtisadi qiy mәt -
lәn dirilmәsi vә bonitirovkası ilә bağlı mә -
lu mat bazası da formalaşıb. Bununla ya -
naşı otlaqların geobotanik, torpaqların
ero ziya xәritәlәrinin tәrtib edilmәsi әra zi -
lә rin münbitliyini, torpaqların isә şor laş -
maya mәruz qaldığını müәyyәn etmәyә
im kan verir. Belә xәritәlәr torpağın hansı

kәnd tәsәrrüfatı sahәsinә cәlb edilmәsi ilә
bağ lı düzgün planlama, müvafiq aq ro tex -
ni ki vә meliorativ tәdbirlәrin görülmәsinә
yardım edir.  

Tәqdimatın sonunda layihәnin prak ti -
ki nәticәlәri vә istifadәsi ilә bağlı işti rak -
çı ların sualları mütәxәssislәr tәrәfindәn
ca vablandırıldı.

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi
da şınmaz әmlakın qeydiyyatı xid mәt lә -
ri ni vәtәndaşa daha yaxın edәn “Әm -
lakını qey diy yata al vә mül kiyyәtinә
sahib ol” sәy yar kampaniyanı Bakının
qәsәbә vә kәnd lәrindә davam etdir -
mәk  dәdir. İnsan ami linә yönәlmiş vә

mәmnunluğu artıran kam paniya qey -
diyyat xidmәtlәrini hәr hәf tә ayrı-ayrı
kәnd vә qәsәbәlәrdә ya şayan vәtәn -
daşların ünvanına çatdırır. Әl ça tan lığa
әsaslanan “Әmlakını qey diy yata al vә
mülkiyyәtinә sahib ol” kam pa ni ya sı nın
sәyyar ofisinin budәfәki ünvanı Bakı

şә hәri, Xәzәr rayonu, Binә qә sә bә sidir.
Bü tün növ daşınmaz әmlakların qey -
 diy ya tı ilә bağlı xidmәtlәrdәn ya rar lan -
maq is tә yәn sakinlәr 26-30 noyabr ta -
rix lәrindә saat 09:00-dan 17:00-dәk
Binә qәsәbәsi, Әli İsazadә küçәsindә
(Mә dә niyyәt Evi nin qarşısı) fәaliyyәt

göstәrәn mobil qey diy yat ofisinә
yaxınlaşa bilәr.

Sosial aksiya ölkә üzrә qeydiyyata
alın mış daşınmaz әmlakların sayını
artırır, әha linin mülkiyyәt hüquqlarından
geniş for mada istifadәsinә şәrait yaradır.
Xid mәt üçün hәr bir şәraitlә tәmin

olunan sәy yar qeydiyyat ofisindә әhali
fәrdi ya şayış evlәri, bağ evlәri, hәyәtyanı
torpaq sa hәlәri vә digәr daşınmaz
әmlaklarla bağ lı hәm qeydiyyat, hәm dә
hüquqi xid mәt lәrlә tәmin olunur.
“Әmlakını qey diy ya ta al vә mül kiy -
yәtinә sahib ol” kam pa ni yası fәaliyyәtә

başladığı vaxtdan eti ba rәn Bakı şәhәri vә
Abşeron rayonu üzrә 20 kәnd vә
qәsәbәdә reallaşıb. Mәm nun luq, rahatlıq
vә vәtәndaşa yönәlik prin sip lәr әsasında
müraciәt edәn hәr bir sakin qa nun -
vericiliyә uyğun xidmәtlәrdәn fay da la -
nıb.

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tә -
rә findәn 30 noyabr tarixindә әmlakın qey -
diy yatı xidmәtlәrini vәtәndaşa daha yaxın
edәn növbәti çıxarış kampaniyası ke çi ri -
lib. İnsanların rahatlığına yönәlmiş belә
so sial layihәlәr Azәrbaycan Respublikası
Pre zidentinin dövlәt xidmәtlәrinin әhaliyә
daha әlçatan, sürәtli vә şәffaf şәkildә tәq -
dim olunması barәdә tapşırıqları çәr çi vә -
sin dә hәyata keçirilir.

“Kütlәvi çıxarış” kampaniyasının bu
dә fә ki ünvanı Abşeron rayonu, Xırdalan
şә hә rindә yerlәşәn yeni inşa edilmiş çox -
mәr tә bәli yaşayış binası olub. Bina sa kin -
lә ri nә yaşadıqları ünvanda mәnzillәrinә
dair çıxarışlar tәqdim olunub. Kampaniya
çәr çi vәsindә mobil qeydiyyat ofislәri
vasitәsi ilә bir girişli 16 mәrtәbәli binada
ya şayan 40-a yaxın mәnzil sahibinә çı xa -
rış lar verilib. Hәmçinin 60-a yaxın sa kin -

dәn çıxarışla әvәz olunması üçün ilkin
mül  kiy yәt sәnәdlәri qәbul edildi. Kam pa -
ni ya çәrçivәsindә vәtәndaşlara daşınmaz
әm lakın qeydiyyatı ilә bağlı proseduralar
vә qanunvericiliyin tәlәblәri ilә bağlı  hü -
qu qi yardımlarda göstәrildi. 

Qeyd edilmәlidir ki, respublika üzrә
yeni inşa edilmiş çoxmәrtәbәli binalarda
mәn zillәrә dair çıxarışların verilmәsi çox
sa dә proseduralarla hәyata keçirilir. Hәr
han sı belә bir binanın istismara qәbul ica -
zә si olduğu tәqdirdә, mәnzil sahiblәri ti -
kin ti kooperativi ilә imzalanmış pro to kol -
dan çıxarışı vә maliyyә arayışınıreyestr
xid mәtinin әrazi ofislәrinә tәqdim et mәk -
lә çıxarışlarını ala bilәrlәr. Hәmçinin, ar -
tıq hәr hansı bir yeni inşa edilmiş bi na lar -
da mәnzil alarkәn, öncәdәn elektron qay -
da da bu binada yerlәşәn mәnzillәrin çı xa -
rı şının olmasını öyrәnmәk imkanları ya ra -

dı lıb. Bu mәlumatları çox rahat pro se dur -
la komitәnin www.e-emdk.gov.az elek -
tron xidmәtlәr portalından әldә etmәk
müm kündür.  Belә kampaniyaların vәtәn -
daş ların ünvanlarında keçirilmәsi onlar
üçün daha optimal şәrait yaradır. Çı xa rış -
la rın ünvanlarda tәqdim olunması insanlar
üçün gündәlik mәişәt vә işgüzar fә aliy yә -
ti ni yerinә yetirmәsi üçün әlavә zaman
qa zandırır. 

Ümumilikdә isә, paytaxtla yanaşı öl -
kә nin digәr şәhәrlәrindә yerlәşәn 30-a ya -
xın yeni inşa edilmiş çoxmәrtәbәli ya şa -
yış binalarında belә çıxarış kampaniyaları
keçirilmiş, vәtәndaşlara ünvanlarda çı xa -
rış lar tәqdim edilmişdir. 

Çox mәrtәbәli binaların mәnzillәrinin
çı xarışla tәmin olunması daşınmaz әmlak
ba zarına da öz müsbәt tәsirini göstәrir.
Belә ki, sәnәdli vә dövlәt qeydiyyatdan

keç miş әmlaklar bu bazarda aktivliyә,
әm lakla bağlı hüquqi әmәliyyatların ço -
xal masına sәbәb olur. Başqa sözlә, hәmin
mәn zillәr alqı-satqı proseslәrinә cәlb olu -
na, girov, ipoteka vә digәr әmәliyyatlarda,
elәcә dә gәlir mәqsәdli müxtәlif pro ses -
lәr dә istifadә oluna bilәr. 

Qeydiyyat xidmәtlәrini vәtәndaşın ün -
va nına çatdıran çıxarış kampaniyası ilә
pa ralel olaraq komitәnin “Әmlakını qey -
diy yata al vә mülkiyyәtinә sahib ol” sosial
ak siyası da keçirilir. Bu aksiyanın növbәti
ün vanı dekabr ayının 3-dәn 7-dәk, Sum -
qayıt şәhәri, Hacı Zeynalabdin Tağıyev
qә sә bәsi, Sәttar Bәhlulzadә küçәsi, 9 ün -
vanında olacaqdır. 

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin
sosial layihәlәri qeyd olunan sahәdә әha -
li  yә göstәrilәn ictimai xidmәtlәrdәn mәm -
nun  luq sәviyyәsinin artmasına sәbәb olur.

Ko mitә tәrәfindәn hәyata keçirilәn belә
tәd birlәrin әsas mәqsәdi vәtәndaşların
mül kiyyәt hüquqlarının daha sәmәrәli tә -
min olunması, qeydiyyat xidmәtlәrinin

mo dernlәşdirilmәsi, xidmәtlәrin vә tәn -
daş la ra birbaşa yerlәrdә çatdırılması, şәf -
faf lıq vә әlçatanlığın artırılmasını tәmin
et mәk dir.

Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda yaradılan 121 süni balıq gölünün fəaliyyəti dayandırılıb

Torpaq qanunvericiliyini pozan daş karxanalarının fəaliyyəti dayandırılıb

Daha bir cəbhə bölgəsinin torpaq istifadəçiliyində yeni idarəetmə dövrü başladı

“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol”  kampaniyası paytaxtın Binə qəsəbəsində 

Qeydiyyat xidmətlərivətəndaşların ünvanında – Xırdalanda daha bir yeni inşa edilmiş yaşayış binasında “Kütləvi çıxarış” kampaniyası keçirildi



3ШЯНБЯ, 1 ДЕКАБР 2018-ci il, №47 (1100) Åëàíëàð
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ  DÖVLƏT KOMİTƏSİ AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR

08 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında ləğv edilmiş 
“Azərxalça” Elmi Yaradıcılıq İstehsalat Birliyinin təkrar hərraca çıxarılacaq əmlaklarının siyahısı

27 noyabr 2018-ci il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə keçirilmiş hərraclarda satılmış kiçik dövlət müəssisələrinin (obyektlərin) siyahısı

Azәrbaycan Respublikasının Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsi öz tabeliyindәki respublikanın şәhәr
vә rayonlarında yerlәşәn mühafizәyә ehtiyacı olan
müәssisәlәrdә gözәtçi vә patrul xidmәtlәrinin satın
alınması üzrә açıq tender elan edir.

Tenderdә gözәtçi vә patrul xidmәtlәrinin gös tә -
rilmәsi sahәsindә ixtisaslaşan peşәkar rezident vә
qey ri-rezident hüquqi şәxs, yaxud yeni hüquqi şәxs
ya ratmadan hüquqi şәxslәr birliyi (konsorsium da da -
xil olmaqla) iştirak edә bilәrlәr.

Tenderdә iştirak etmәk istәyәnlәr 1000 (bir min)
manat mәblәğindә iştirak haqqını aşağıda gös tәrilәn
bank hesabına köçürdükdәn sonra Ten de rin Әsas
Şәrtlәr Toplusunu Bakı şәhәri, Xәtai ra yo nu, Yusif
Sәfәrov küçәsi, 50 (Әmlak Mәsәlәlәri Döv lәt
Komitәsi, otaq  № 212, tel.: +99412 4902408, әlavә
103; faks: +99412 4903359) ünvanından ala bilәrlәr:
Emitent
Dövlәt Xәzinәdarlıq Agentliyi
Bank kodu:  210005
VÖEN: 1401555071
Müxbir hesabı: AZ41NABZ01360100000000003944

S.W.İ.F.T. bik: CTREAZ22
Alan
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi
VÖEN: 2000015631
H/H- AZ84CTRE00000000000002647970
Büdcә sәviyyәsinin kodu -7
Büdcә tәsnifatının kodu -142340

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdә iştirak etmәk üçün aşa ğı da kı

sәnәdlәri tәqdim etmәlidirlәr: 
1. Tenderdә iştirak etmәk üçün yazılı müraciәt.
2. Tenderdә iştirak haqqının ödәnilmәsi barәdә

bank sәnәdi.
3. Tender tәklifi (zәrflәrin açıldığı tarixdәn son ra

әn azı 30 (otuz) bank günü qüvvәdә olmalıdır).
4. Tender tәklifi dәyәrinin 2 (iki) % hәcmindә

bank tәminatı (zәrflәrin açıldığı tarixdәn sonra әn azı
60 (altmış) bank günü qüvvәdә olmalıdır).

5. Vergilәrә vә digәr icbari ödәnişlәrә dair ye ri nә
yetirilmәsi vaxtı keçmiş öhdәliklәrin olmaması
haqqında müvafiq vergi vә sosial müdafiә or qa nın dan

arayış.
6. İddiaçının son bir ildәki maliyyә vәziyyәti haq -

qında bank tәrәfindәn verilmiş arayış.     
7. İddiaçının ilkin qeydiyyat sәnәdlәrinin mü va fiq

qaydada tәsdiq edilmiş surәtlәri (iddiaçının tam adı,
hüquqi statusu, nizamnamәsinin qey diy yat dan
keçdiyi ölkә vә әsas fәaliyyәt yeri gös tә ril mәk lә) vә
rekvizitlәri.

8. Tender tәklifini vә satınalma müqavilәsini im -
zalamaq sәlahiyyәtinә malik olan şәxsin sә la hiy yәt -
lәrini tәsdiq edәn sәnәd.

9. İddiaçının analoji işlәr üzrә iş tәcrübәsini tәsdiq
edәn sәnәdlәr.

10. Digәr sәnәdlәr (tenderin Әsas Şәrtlәr Top lu -
sunda göstәrilәn bütün digәr sәnәdlәr).

İddiaçılar konsorsium yaratmaqla tenderdә iş ti rak
etmәk istәyirlәrsә, konsorsium barәdә mü qa vi lә,
elәcә dә konsorsium iştirakçısı olan bütün şir kәt lәr
barәdә yuxarıda göstәrilәn zәruri sәnәdlәri (mә -
lumatları) tәqdim etmәlidirlәr.

İddiaçılar tender tәkliflәrini qapalı, mö hür lәn miş
vә imzalanmış ikiqat zәrflәrdә iki nüsxәdә (üzә rindә

“Әsli” vә “Surәti” yazılmış) tәqdim et mә li dirlәr.
İddiaçıların tәkliflәrinin “Әsli”  vә “Su rә ti” arasında
fәrqlәr olduqda üstünlük üzәrindә “Әs li” sözü
yazılmış nüsxәyә verilәcәkdir.

Azәrbaycan Respublikasından olan iddiaçıların
ten derә tәqdim edәcәklәri bütün sәnәdlәr Azәr bay can
Respublikasının dövlәt dilindә tәrtib olun ma lı dır.
Xarici ölkәlәrdәn olan iddiaçılar isә tәmsil et dik lәri
dövlәtin dilindә hazırladıqları mәtnlә bir lik dә hәmin
mәtnin Azәrbaycan dilinә tәrcümә olun muş nüsxәsini
әlavә etmәlidirlәr. Mәtnlәr arasında fәrq aşkar
edilәrsә, üstünlük Azәrbaycan dilindә tәr tib edilmiş
mәtnә verilәcәkdir.

Tender predmeti üzrә işlәr satınalma mü qa vi lә si
imzalandığı tarixdәn etibarәn    12  (on iki) ay müd -
dәtindә icra olunmalıdır. 

Tender tәkliflәrinin qiymәtlәndirilmәsindә aşa ğı -
dakı meyarlara üstünlük verilәcәkdir:

- iddiaçının bu sahәdәki iş tәcrübәsi;
- iddiaçının görülәcәk işlәrin tәşkilinә dair tәk lif -

lәri;
- görülәcәk işlәrin dәyәri.

İddiaçılar öz tәkliflәrini Әsas Şәrtlәr Top lu sun da
göstәrilәn müddәalara uyğun olaraq ha zır la ma lı,
tenderdә iştirak etmәk üçün sәnәdlәri (tender tәk lifi
vә tәklifin bank tәminatı istisna olmaqla) 11 yan var
2019-cu il tarixinә qәdәr (saat 17.00-dәk), ten der
tәklifini vә tәklifin bank tәminatını isә qa pa lı,
möhürlәnmiş, imzalanmış ikiqat zәrflәrdә 22 yan var
2019-cu il tarixinә qәdәr (saat 17.00-dәk) Ba kı şәhәri,
Yusif Sәfәrov küçәsi, 50 (otaq № 212, әla qәlәndirici
şәxs – Zәka İskәndәrbәyli) ünvanına tәq dim
etmәlidirlәr. 

Göstәrilәn vaxtdan gec tәqdim olunmuş zәrflәr
açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların tender tәkliflәri 23 yanvar 2019-cu il
tarixindә (saat 11.00-da) Bakı şәhәri, Xәtai ra yo nu,
Yusif Sәfәrov küçәsi, 50 (otaq  № 310)  ün va nın da
açılacaqdır.

Zәrflәr iddiaçıların sәlahiyyәtli nü ma yәn dә lә ri nin
iştirakı ilә onların tәqdimolunma ardıcıllığı üz rә
açılacaq vә tәkliflәr elan edilәcәkdir.    

Tender Komissiyası

*Torpaq sahәsi qiymәtlәndirilәn әmlakın tәrkibinә daxil
deyildir.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komis si ya sı na
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü qa -
lanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi,nizamnamәsi vә VÖİN )

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş
formada sifariş

3.Lәğvetmә Komissiyası tәrәfindәn müәyyәn edilmiş hesaba
behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd

(10% mәblәğindә beh Kapital Bank ASC-nin Mәrkәz
filialındakı AZ32AIIB45019049440048941102 nömrәli tranzit
hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir)

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında müvafiq
yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Bakı şәhәri üzrә:
Sifarışlәr Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin yanında

Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindә qәbul olunur
ünvan: Bakı şәhәri, Nәrimanov r-nu, Z. Xәlil  küç, 11, әlaqә

telefonu (kod 012) 514-23-64

Hәrrac Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya
Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә tәşkil edilir

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)

Hacıqabul şәhәri üzrә:
ünvan: Hacıqabul şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti 15, әlaqә

telefonu: (kod 02120) 4-41-07

№ Әmlakın adı Ünvanı Tabeolduğutәşkilatınadı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Torpaq sahәsi*
(kv.m)

Hәrracaçıxarılanilkin
(satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1 Nardaran sahәsinin әmlak kompleksi Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Nardaran qәsәbәsi, N.Әsgәrov küçәsi. “Azәrxalça” Elmi Yaradıcılıq İstehsalat Birliyi (lәğv prosesindәdir) 1 455,0 7 777,7 60 000 6 000
2 Hacıqabul sahәsinin әmlak kompleksi Hacıqabul şәhәri, İ.Qayıbov küçәsi 1. “Azәrxalça” Elmi Yaradıcılıq İstehsalat Birliyi (lәğv prosesindәdir) 935,6 1 836,0 50 000 5 000

27 noyabr 2018-ci il tarixdə respublikanın şəhər və rayonları üzrə keçirilmiş hərraclarda satılmış istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlaklarının siyahısı

Bakı şəhəri  üzrə 27 noyabr 2018-ci il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış  nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

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

08 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhər təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

№ Müәssisә vә obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi sa hәsi

(kv.m)
Özәllәşdirilәn torpaq

sahәsi (kv.m)
İşçilәrinin sayı

(nәfәr)
İlkin satış (start)
qiymәti (manat)

Hәrracın yekun satış
qiymәti (manat)

Sәrәncamın №-si
vә tarixi

1
Qaleybuğurd kәnd diyar-

şünaslıq klubu
Şamaxı rayonu, Qaleybuğurd

kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 81.2 126.6 x 2025 2025 

№184
13.07.2018

2 Qeyri-yaşayış binası
İsmayıllı rayonu, Mican

kәndi
İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyәti, İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyәti Başçısının

İsmayıllı şәhәr İnzibati Әrazi Dairәsi üzrә Nümayәndәliyi
128.7 790.0 x 15000 15000 

№184
13.07.2018

3 26 saylı mağaza
Siyәzәn şәhәri, Heydәr

Әliyev küçәsi, 55D
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 33.1 x x 750 750 

№09
19.01.2017

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi sa -
hә si (kv.m)

Özәllәşdirilәn tor -
paq sahәsi (kv.m)

Hәrraca çıxarılan  ilkin
satış qiymәti (manat)

Hәrracda yekun
satış qiymәti

Sәrәncamın №-
si vә tarixi

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Binәqәdi rayonu, Bilәcәri
qәsәbәsi, 5057/68-ci mәhәllә, bina 9

Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti, Binәqәdi
rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi

9 mәrtәbәli binanın yarım -
zir zәmisinin bir hissәsi

18.0 x 3000 3000 
№181

09.12.2016

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Binәqәdi rayonu, Bilәcәri
qәsәbәsi, Yәhya Hüseynov küçәsi, 37

İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
2 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
46.3 x 5000 5000 

№181
09.12.2016

3
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Daşkәsәn şәhәri, 

T.İsmayılov küçәsi, 21
Daşkәsәn Rayon İcra Hakimiyyәti, Daşkәsәn şәhәr Kommunal Müәssisәlәri

Kombinatı
5 mәrtәbәli binanın 1-ci
mәrtәbәsinin bir hissәsi

86.6 x 6500 6500 
№161

08.06.2018

4
Qeyri-yaşayış

binası
Goranboy rayonu, 

Qızılhacılı qәsәbәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 1 mәrtәbәli ayrı tikili 23.6 26.0 700 700 

№277
26.10.2018

5
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Mingәçevir şәhәri, 

D.Әliyeva küçәsi, 14
Mingәçevir Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı İstehsalat

Birliyinin Mingәçevir şәhәr Mәnzil Tәsәrrüfatı vә Abadlaşdırma İdarәsi
5 mәrtәbәli binanın 1-ci
mәrtәbәsinin bir hissәsi

154.2 x 22500 22500 
№124

04.05.2018

6
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Şirvan şәhәri, 

M.Ә.Rәsulzadә küçәsi, 15
Şirvan Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Şirvan şәhәr Mәnzil Tәsәrrüfatı İdarәsi

5 mәrtәbәli binanın
zirzәmisinin bir hissәsi

34.1 x 1350 8000 
№219

29.09.2017

№ Balanssaxlayıcı müәssisәnin adı
Avtonәqliyyat

vasitәlәrinin markası
Buraxılış

ili
Hәrraca çıxarılan  ilkin
satış qiymәti (manat)

Hәrracda yekun
satış qiymәti

Protokol №-si vә tarixi

1 Azәrbaycan Respublikası Xüsusi Dövlәt Mühafizә Xidmәti QAZ-14 1985 20000 20000 35/18    25.10.2018
2 Azәrbaycan Respublikası Xüsusi Dövlәt Mühafizә Xidmәti QAZ-14 1983 20000 20000 35/18    25.10.2018
3 Azәrbaycan Respublikası Daxili Işlәr Nazirliyi Maddi-Texniki Tәminat Baş İdarәsinә bilavasitә tabe olan Avtomobil Tәsәrrüfatı QAZ-3102 2007 1800 1800 35/18    25.10.2018
4 Azәrbaycan Respublikası Daxili Işlәr Nazirliyi Maddi-Texniki Tәminat Baş İdarәsinә bilavasitә tabe olan Avtomobil Tәsәrrüfatı Tofaş Şahin 2005 1800 1800 35/18    25.10.2018
5 Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti İqtisadiyyat Komitәsi QAZ-31029 1994 400 400 35/18    25.10.2018

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

10% beh
(manat) 

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Nәsimi rayonu, Bülbül

prospekti, 45/S.Rәhimov küçәsi, 158
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti,

Nәsimi rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
2 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
41.0 x 22500 x 22500 2250 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Nәsimi rayonu, S.Әsgәrova

küçәsi, 123
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti,

Nәsimi rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
2 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
29.2 x 7500 x 7500 750 

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komis si ya sı na
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü qa -
lanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edil miş

formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә Auksion

Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya Tex no lo gi -

yaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәr rac ların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komis si ya sına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә Auksion

Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac ların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Xәtai rayonu,

S.Senyuşkin küçәsi, 3
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Xәtai rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
1 mәrtәbәli binanın yarımzirzәmisinin

bir hissәsi
66.5 x 16000 x 16000 1600 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Yasamal rayonu,

M.A.Әliyev küçәsi, 130
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Yasamal rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 vә 6 mәrtәbәli binanın 5 mәrtәbәli

hissәsinin zirzәmisinin bir hissәsi
59.2 x 10000 x 10000 1000 

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә Auksion

Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

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

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış)

qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Nizami rayonu,
Qara Qarayev prospekti, 74

Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı
Departamenti, Nizami rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi

8 mәrtәbәli binanın yarımzirzәmisi 64.0 kv.m vә
zirzәmisinin bir hissәsi 3.9 kv.m

67.9 x 26250 x 26250 2625 



4ШЯНБЯ, 1 ДЕКАБР 2018-ci il, №47 (1100) Åëàíëàð
08 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 11:00-da İsmayıllı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 

tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

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

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş
formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankında

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000
0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac İsmayıllı şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

İsmayıllı şәhәri üzrә: ünvan: İsmayıllı şәhәri, Heydәr Әliyev

prospekti 46, әlaqә telefonu: (kod 02028) 5-64-64
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır: 1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq
edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi,
nizamnamәsi vә VÖİN). 2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi

tәrәfindәn tәsdiq edilmiş formada sifariş. 3.Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn edilmiş hesaba behin
köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136

1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә Auksion

Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә: Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin

İnformasiya Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş
formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankında

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000
0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Cәlilabad şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Cәlilabad şәhәri üzrә: ünvan: Cәlilabad şәhәri, Heydәr Әliyev

prospekti, 151 әlaqә telefonu: (kod 02524) 5-50-03
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş
formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankında

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000
0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Daşkәsәn şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Daşkәsәn şәhәri üzrә: ünvan: Daşkәsәn şәhәri, Heydәr Әliyev

meydanı, 4 әlaqә telefonu: (kod 2221) 5-56-51
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş
formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankında

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000
0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Şәmkir şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Şәmkir şәhәri üzrә: ünvan: Şәmkir şәhәri, S.Vurğun küçәsi, 162

әlaqә telefonu: (kod 02230) 5-33-71
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komis si ya sı na
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü qa -
lanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankında

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000
0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında müvafiq
yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә
ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)

Şirvan şәhәri üzrә: ünvan: Şirvan şәhәri, M.Ә.Rәsulzadә küçәsi
14, әlaqә telefonu: (kod 02121) 5-27-98

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissi ya sı na
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında müvafiq

yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Mingәçevir şәhәri üzrә: 
ünvan: Mingәçevir şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 26/11,

әlaqә telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00

Yevlax şәhәri üzrә: ünvan: Yevlax şәhәri, Q.Quliyev küçәsi 8A,
әlaqә telefonu: (kod 022336) 6-45-62

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac ların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında müvafiq

yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә: Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin

İnformasiya Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә
ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)

Abşeron rayonu üzrә: ünvan: Abşeron rayonu, Xırdalan şәhәri,
M.Hüseynzadә küçәsi, 315 әlaqә telefonu: 349-21-83

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

08 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Cəlilabad şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

08 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Daşkəsən təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

08 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Şəmkir təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

08 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

08 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında tekrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi tәşkilatın adı
Özәllәşdirilәn torpaq sahәsi

(kv.m)
Әmlakın ilkin (satış) qiymәti (100%)

(manat)
Torpaq sahәsinin  ilkin (satış) qiymәti

(manat)
Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)
10% beh
(manat)

1
Ziyalılar evinin
yarımçıq tikilisi

İsmayıllı şәhәri, M.F.Axundov küçәsi,
129

İstehsal vә Xidmәt Müәssi sәlәrinin
İdarәetmә Mәrkәzi 

3377.2 115000 35000 150000 15000 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Nizami rayonu,

K.Balakişiyev küçәsi, 55
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti, 1

saylı Xüsusi Tәyinatlı Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
3 mәrtәbәli binanın

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
41.6 x 7500 x 7500 750 

№ Müәssisә vә obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli şәrtlәrlә
satımış hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
31 saylı Sәyyar Me xa -

nik lәşdirilmiş Dәstә
Cәlilabad şәhәri,

Qurtuluş küçәsi, 14A
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

38.0 19837.3 1 2500 x 117500 120000 12000 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn tor paq
sahәsi (kv.m)

Әmlakın ilkin (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Torpaq sahәsinin ilkin
(satış) qiymәti (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Daşkәsәn şәhәri,

M.Әsәdov küçәsi, 10
Daşkәsәn Rayon İcra Hakimiyyәti, Daşkәsәn

şәhәr Kommunal Müәssisәlәri Kombinatı
2 mәrtәbәli binanın

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
11.9 x 900 x 900 90 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satımış hissә (15%)

(manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Çörәk

mağazası
Şәmkir rayonu, Kür qәsәbәsi, Hәzi
Aslanov küçәsi, 3-cü döngә, bina 4

İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi, keçmiş
"Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 

555.8 3055.0 x 17500 x 7500 25000 2500 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Suraxanı rayonu, Hövsan

qәsәbәsi, 14/15-ci mәhәllә, bina 10
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti,

Suraxanı rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
9 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
29.9 x 3000 x 3000 300 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Şirvan şәhәri, Xәqani küçәsi, 22 Şirvan Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Şirvan şәhәr Mәnzil Tәsәrrüfatı İdarәsi

5 mәrtәbәli binanın
zirzәmisinin bir hissәsi

33.4 x 1300 x 1300 130 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satımış hissә (15%)

(manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
138 saylı
mağaza

Mingәçevir şәhәri, Heydәr
Әliyev prospekti, 110A

İstehsal vә Xidmәt Müәs si sә lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi, keçmiş
"Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 

273.2 x 1 27500 x x 27500 2750 

2
7 saylı

yemәkxana
Yevlax rayonu, Aran qәsәbәsi

İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi, keçmiş
"Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 

228.2 x x 11500 x x 11500 1150 

3 5 saylı mağaza Yevlax rayonu, Aran qәsәbәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi, keçmiş

"Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
52.6 x x 3000 x  x  3000 300 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat) 

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Xәtai rayonu, Neapol küçәsi, 15

Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti,
Xәtai rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi

5 mәrtәbәli binanın yarım -
zirzәmisinin bir hissәsi

133.8 x 30000 x 30000 3000 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Xәtai rayonu, Xocalı prospekti,

24a
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Depar tamenti, 3

saylı Xüsusi Tәyinatlı Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
9 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
143.0 x 35000 x 35000 3500 

3
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Xәtai rayonu, R.Mәmmәdov

küçәsi, 4
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti,

Xәtai rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
213.7 x 25000 x 25000 2500 

4
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Suraxanı rayonu, Yeni Günәşli

qәsәbәsi, "Q" yaşayış sahәsi, bina 20
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti,

Suraxanı rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
9 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
48.3 x 5000 x 5000 500 

5
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Suraxanı rayonu, Zığ qәsәbәsi,

Zığ yolu, 24B
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Depar tamenti, 1

saylı Xüsusi Tәyinatlı Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
84.5 x 8500 x 8500 850 

6
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Abşeron rayonu, Xırdalan şәhәri, 20-ci

mәhәllә, bina 1
Abşeron Rayon İcra Hakimiyyәti, Abşeron rayon Mәnzil Kommunal

Tәsәrrüfat İstehsalat-İstismarı Tәmiri Birliyi
5 mәrtәbәli binanın yarım -

zirzәmisinin bir hissәsi
36.4 x 5500 x 5500 550 

7
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri. Binәqәdi rayonu, 7-ci
mikrorayon, F.Mәlikov küçәsi, 1b

Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti,
Binәqәdi rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi

9 mәrtәbәli binanın
zirzәmisinin bir hissәsi

98.5 x 12500 x 12500 1250 



5ШЯНБЯ, 1 ДЕКАБР 2018-ci il, №47 (1100) Åëàíëàð
08 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

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

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış)

qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Binәqәdi rayonu, Bilәcәri
qәsәbәsi, 5057/68-ci mәhәllә, bina 2

Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti,
Binәqәdi rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi

9 mәrtәbәli binanın
yarımzirzәmisinin bir hissәsi

17.0 x 2750 x 2750 275 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Nizami rayonu,

C.Naxçıvanski küçәsi, 11
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti,

Nizami rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin  bir hissәsi
83.5 x 10000 x 10000 1000 

3
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Nizami rayonu, B.Nuriyev

küçәsi, 26
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti, 1

saylı Xüsusi Tәyinatlı Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
76.2 x 25000 x 25000 2500 

4
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Xәtai rayonu, General

Mehmandarov küçәsi, 22a
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti,

Xәtai rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
9 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
28.6 x 3000 x 3000 300 

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komis si ya sı na
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә Auksion

Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya Texno lo gi -

yaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac ların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә Auksion

Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya Texno -

logiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissi ya sına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş
formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına
ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında müvafiq

yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә: Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin

İnformasiya Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә
ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)
Siyәzәn şәhәri üzrә: ünvan: Siyәzәn şәhәri, Babәk küçәsi, 50,

әlaqә telefonu: (kod 02330) 4-01-04
Beylәqan şәhәri üzrә: ünvan: Beylәqan şәhәri, S.İmrәliyev

küçәsi, 95 әlaqә telefonu: (kod 02122) 5-16-24
Şirvan şәhәri üzrә: ünvan: Şirvan şәhәri, M.Ә.Rәsulzadә küçәsi

14, әlaqә telefonu: (kod 02121) 5-27-98
Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәr racların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissi ya sına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә Auksion

Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә: 
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan: (AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac ların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komis si ya sına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә Auksion

Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya Texno -

logiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac ların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komis si ya sı na
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankında

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000
0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında müvafiq
yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Lәnkәran şәhәri üzrә: ünvan: Lәnkәran şәhәri, Qala Xiyabani
küçәsi 30, әlaqә telefonu: (kod 02525) 5-15-13

Tovuz şәhәri üzrә:  ünvan: Tovuz şәhәri, M.Şәhriyyar küçәsi 3,
әlaqә telefonu: (kod 02231) 5-43-19

Qazax şәhәri üzrә: ünvan: Qazax şәhәri, Azadlıq küçәsi, 75
әlaqә telefonu: (kod 02229) 5-17-96

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır: 1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq
edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi,
nizamnamәsi vә VÖİN). 2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi

tәrәfindәn tәsdiq edilmiş formada sifariş. 3.Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn edilmiş hesaba behin
köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136

1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә Auksion

Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә: Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin

İnformasiya Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

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

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

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

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

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

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Binәqәdi rayonu,

Hәmzә Babaşov küçәsi, 9
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti,

Binәqәdi rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
9 mәrtәbәli binanın ya rım -

zirzәmisinin bir hissәsi
49.5 x 10000 x 10000 1000 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satımış hissә (15%)

(manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

10% beh
(manat)

1 "Sәrin" kafesi
Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Pirşağı qәsәbәsi,

Körpünün altı
İstehsal vә Xidmәt Müәs si sә lәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi 
87.9 225.8 x 4000 x  3500 7500 750 

2 67 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qәsәbәsi,

9-cu Әrәblinski küçәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәs si sә lәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi 
235.4 293.2 x 12500 x  10000 22500 2250 

3
41/1 saylı
mağaza

Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Zabrat qәsәbәsi,
Oktyabr küçәsi, 24D

İstehsal vә Xidmәt Müәs si sә lәrinin
İdarәetmә Mәrkәzi 

61.5 72.6 x 5000 x  1250 6250 625 

4 52 saylı mağaza Siyәzәn şәhәri, Heydәr Әliyev küçәsi, 55A
İstehsal vә Xidmәt Müәs si sә lәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi 
33.1 x x 750 x  x 750 75 

5 54 saylı mağaza Siyәzәn şәhәri, Heydәr Әliyev küçәsi, 57
İstehsal vә Xidmәt Müәs si sә lәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi 
20.1 x x 450 x  x 450 45 

6
3 saylı

yemәkxana
Beylәqan rayonu, 1-ci Şahsevәn kәndi, Daşburun

stansiyası
İstehsal vә Xidmәt Müәs si sә lәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi 
139.7 x x 6000 x  x 6000 600 

7 27 saylı mağaza Şirvan şәhәri, 1 May küçәsi, 19
İstehsal vә Xidmәt Müәs si sә lәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi 
292.0 1797.9 1 16000 x  10000 26000 2600 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Sәbail rayonu,

B.Sәrdarov küçәsi, dalan 1, bina 9
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Sәbail rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
2 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
25.4 x 6000 x 6000 600 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Nizami rayonu,

B.Çobanzadә küçәsi, 59
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Nizami rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
35.8 x 4500 x 4500 450 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış)

qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Nәsimi rayonu, D.Әliyeva

küçәsi, 243 saylı binanın hәyәti
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

2 mәrtәbәli binanın 1-ci
mәrtәbәsinin bir hissәsi

20.8 x 17500 x 17500 1750 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Binәqәdi rayonu, Hәmzә

Babaşov küçәsi, 5
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti,

Binәqәdi rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
9 mәrtәbәli binanın

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
84.6 x 30000 x 30000 3000 

3
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Nәrimanov rayonu, Әşrәf

Әliyev küçәsi, 148
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti, 2

saylı Xüsusi Tәyinatlı Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
9 mәrtәbәli binanın zirzәmisinin

bir hissәsi
127.4 x 37500 x 37500 3750 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%)

(manat)

İlkin satış qiymәti
(manat)

Әmәk kollektivinә
güzәştli şәrtlәrlә satılmış

hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Tatoba kәnd

Sәnәtkarlıq klubu
Lәnkәran rayonu,

Tatoba kәndi
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt Nazirliyi,

Lәnkәran Regional Mәdәniyyәt İdarәsi
37.5 1170.0 3 2000 2000 x 5000 7000 700 

2
Moloja kәnd

Sәnәtkarlıq klubu
Lәnkәran rayonu,

Moloja kәndi
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt Nazirliyi,

Lәnkәran Regional Mәdәniyyәt İdarәsi
x x 3 500 500 x 500 50 

3
İkinci Şıxlı kәnd

Folklor Evi
Qazax rayonu, İkinci

Şıxlı kәndi
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt Nazirliyi,

Ağstafa Regional Mәdәniyyәt İdarәsi
378.7 451.0 2 10000 10000 x 2000 12000 1200 

4
Aşağı Mülkülü kәnd

Folklor klubu
Tovuz rayonu, Aşağı

Mülkülü kәndi
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt Nazirliyi,

Ağstafa Regional Mәdәniyyәt İdarәsi
85.1 x 2 3500 3500 x 3500 350 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

Әmlakın ilkin (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Nәrimanov rayonu,

Azadlıq prospekti, 148A
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Nәrimanov rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
117.4 x 27500 x 27500 2750 



6ШЯНБЯ, 1 ДЕКАБР 2018-ci il, №47 (1100) Åëàíëàð
08 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

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

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış)

qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Yasamal rayonu,

İ.Qutqaşınlı küçәsi, 3
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Yasamal rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
101.5 x 40000 x 40000 4000 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bәrdә şәhәri, Heydәr Әliyev

prospekti, 77
"Azәrmәnzilkomplektlayihәtәmir" İxtisaslaşdırılmış Çoxsahәli Birliyi,

Bәrdә rayon Mәnzil-Tәmir İstismar Sahәsi
2 mәrtәbәli binanın 2-ci
mәrtәbәsinin bir hissәsi

12.5 x 2700 x 2700 270 

3
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Tәrtәr şәhәri, Nizami küçәsi,

49B
Tәrtәr Rayon İcra Hakimiyyәti, Tәrtәr rayon Mәnzil İstehsalat  Tәmir-

İstismar Sahәsi
1 mәrtәbәli binanın bir

hissәsi
68.5 x 11000 x 11000 1100 

4
Qeyri-yaşayış

binası
Goranboy rayonu, Qarquçaq

kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 1 mәrtәbәli ayrı tikili 54.9 206.2 900 1700 2600 260 

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komis si ya -
sına aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank
günü qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına
ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında

müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә: Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin

İnformasiya Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә
ünvan: (AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)
Tәrtәr şәhәri üzrә: ünvan: Heydәr Әliyev prospekti 46, әlaqә

telefonu: (kod 2223), 6-24-54
Bәrdә şәhәri üzrә: ünvan: Bәrdә şәhәri, Nizami küçәsi 83

әlaqә telefonu: (kod 2020) 5-27-77
Goranboy şәhәri üzrә: ünvan: Goranboy şәhәri, İlham

İsmayılov küçәsi 31, әlaqә telefonu: (kod 02224) 5-21-67
Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac -

ların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrrac Göygöl şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac

komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Göygöl şәhәri üzrә: 
ünvan: Göygöl şәhәri, Azad Kazımov küçәsi, 1 (Göygöl İcra

Hakimiyyәtinin binası), әlaqә telefonu: (kod 02220) 5-36-05

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komis si ya -
sına aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank
günü qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına
ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında

müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә: Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin

İnformasiya Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә
ünvan: (AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)
Yevlax şәhәri üzrә: ünvan: Yevlax şәhәri, Q.Quliyev küçәsi

8A, әlaqә telefonu: (kod 022336) 6-45-62
Lәnkәran şәhәri üzrә:

ünvan: Lәnkәran şәhәri, Qala Xiyabani küçәsi 30, әlaqә
telefonu: (kod 02525) 5-15-13

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac -
ların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissi -
yasına aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank
günü qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında
müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya Tex no lo -

gi yaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә
ünvan: (AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)

Qax şәhәri üzrә: ünvan: Qax şәhәri, İ.Mustafayev küçәsi, 31
әlaqә telefonu: (kod 2425) 5-43-83

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac -
la rın Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Döv lәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracla iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Gәncә şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Gәncә şәhәri üzrә:  ünvan: Gәncә şәhәri, Kәpәz rayonu,

Zәrifә Әliyeva küçәsi, 3 әlaqә telefonu: (kod 022) 256-13-76
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komis si ya sı -
na aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında
müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Mingәçevir şәhәri üzrә: ünvan: Mingәçevir şәhәri, Heydәr Әliyev
prospekti, 26/11, әlaqә telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00

Cәlilabad şәhәri üzrә: ünvan: Cәlilabad şәhәri, Heydәr
Әliyev prospekti, 151 әlaqә telefonu: (kod 02524) 5-50-03

Masallı şәhәri üzrә: ünvan: Masallı şәhәri, Talışxanov
küçәsi, 32A, әlaqә telefonu: (kod 022521) 5-32-00

Yevlax şәhәri üzrә: ünvan: Yevlax şәhәri, Q.Quliyev küçәsi

8A, әlaqә telefonu: (kod 022336) 6-45-62
Ağdaş şәhәri üzrә: ünvan: Ağdaş şәhәri, Heydәr Әliyev

Xıyabanı küçәsi, 1, әlaqә telefonu: (kod 02023) 5-22-99
Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәr rac -

la rın Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Döv lәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәl lәşdirilmәsi vә ica -
rәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Qax şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac komis si -
yası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Qax şәhәri üzrә: ünvan: Qax şәhәri, İ.Mustafayev küçәsi, 31

әlaqә telefonu: (kod 2425) 5-43-83
Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

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

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

08 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Gəncə şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

08 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarındatəkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

№
Müәssisә vә obyektin

adı
Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı

Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn tor -
paq sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli şәrtlәrlә
satılmış hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Göygöl Kardi orev -

matoloji Sanatoriyası
Göygöl şәhәri,

Hümmel küçәsi, 42
Azәrbaycan Respublikası

Sәhiyyә Nazirliyi
1117.9 3242.0 25 418500 x 31500 450000 45000 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%)

(manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satılmış hissә (15%)

(manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
"İstisu"

mehmanxanası
Yevlax şәhәri, S.C.Pişәvәri

küçәsi, 14B
Yevlax Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Yevlax Şәhәr

Kommunal Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyi
1562.6 2835.8 x 190000 x 35000 225000 22500 

2

"Lәnkәran tәsәr rü fat
hesablı Tikinti"

Mәhdud Mә su liy -
yәtli Cәmiyyәti

Lәnkәran şәhәri, Şәhidlәr
Xiyabanı küçәsi, 46/8A

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin
sәrәncamında

154.9 478.4 x 6500 x 6000 12500 1250 

3 Әt mağazası
Bakı şәhәri, Xәtai rayonu,

İ.Hәbibov küçәsi, 46/7
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә

Mәrkәzi
95.8 x x 35000 x  x  35000 3500 

№ Müәssisә vә obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Әmәk kollektivinә
güzәştli şәrtlәrlә satılmış

hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış)

qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat)

1
"Layihә-Smeta Mәrkәzi" Mәhdud

Mәsuliyyәtli Cәmiyyәti
Bakı şәhәri, Nәsimi rayonu,

Sarabski küçәsi, 59a
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt Nazirliyi yanında Mәdәni

İrsin Qorunması, İnkişafı vә Bәrpası üzrә Dövlәt Xidmәti
x x 4 2500 x x 2500 250 

2
Bakı Elektrik Maşınqayırma

zavodunun Qax sahәsi
Qax şәhәri, C.Cabbarlı

küçәsi, 51
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 503.1 7029.5 x 15000 x 35000 50000 5000 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

Әmlakın ilkin (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Gәncә şәhәri, Nizami rayonu,
X.Xasmәmmәdov küçәsi, 6

Gәncә Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Gәncә şәhәri
Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyi

1 mәrtәbәli binanın
zirzәmisinin bir hissәsi

54.3 x 2750 x 2750 275 

№
Müәssisә vә obyektin

adı
Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı

Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli şәrtl -
әrlә satılmış hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1 "İlqar" kafesi
Mingәçevir şәhәri, Gәncә

şosesi, 18
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

203.4 x x 20000 x x 20000 2000 

2
"Aztexsәnaye" Kiçik

Dövlәt Müәssisәsi
Yevlax şәhәri, Nizami
prospekti, dalan 3,3

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

2634.1 13571.0 x 80000 x 70000 150000 15000 

3 Kәndir sexi
Ağdaş rayonu, Xosrov

kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

66.5 15137.0 x 2500 x  37500 40000 4000 

4 Әmlak kompleksi
Cәlilabad şәhәri, Sәmәd

Vurğun küçәsi, 73A
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

225.3 8285.9 x 15000 x  35000 50000 5000 

5 69 saylı mağaza
Masallı rayonu, Qәriblәr

kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

172.1 1546.9 x 10000 x  7500 17500 1750 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Әmәk kollektivinә  güzәştli şәrt -
lәrlә satımış hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Әmlak kom-

pleksi
Qax rayonu,

Qaşqaçay kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi,

keçmiş "Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
661.5 3293.0 x 17500 x 7500 25000 2500 



7ШЯНБЯ, 1 ДЕКАБР 2018-ci il, №47 (1100) Åëàíëàð
08 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

№
Müәssisә vә obyektin

adı
Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı

Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satılmış hissә (15%)

(manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Yuxarı Aran qәsәbә

Mәdәniyyәt evi
Beylәqan rayonu,

Yuxarı Aran qәsәbәsi
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,

Kürdәmir Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi
754.4 3483.0 2 15000 x 5000 20000 2000 

2
Şәrq qәsәbә

Mәdәniyyәt evi
Beylәqan rayonu, Şәrq

qәsәbәsi
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,

Kürdәmir Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi
549.2 817.6 2 15000 x 1250 16250 1625 

3
Milabad qәsәbә
Mәdәniyyәt evi

Beylәqan rayonu,
Milabad qәsәbәsi

Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,
Kürdәmir Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi

929.8 2948.0 3 16000 x  5000 21000 2100 

4 Pirembel kәnd klubu
Yardımlı rayonu,
Pirembel kәndi

Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi, Masallı
Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi

98.9 136.8 x 2250 x  250 2500 250 

5 Bürzünbül kәnd klubu
Yardımlı rayonu,
Bürzünbül kәndi

Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi, Masallı
Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi

26.2 56.0 x 250 x  250 500 50 

6 Bәrcan kәnd klubu
Yardımlı rayonu,

Bәrcan kәndi
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi, Masallı

Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi
65.9 392.9 x 500 x  500 1000 100 

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissi ya sı na
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Ban -

kında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödә nil mәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında müvafiq
yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Beylәqan şәhәri üzrә: 
ünvan: Beylәqan şәhәri, S.İmrәliyev küçәsi, 95 әlaqә telefonu:

(kod 02122) 5-16-24
Yardımlı şәhәri üzrә: ünvan: Yardımlı şәhәri, Heydәr Әliyev

prospekti, 96 , әlaqә telefonu: (kod 02520) 6-26-68

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac ların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissi yası na
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş
formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına
ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında müvafiq
yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Ucar şәhәri üzrә: 

ünvan: Ucar şәhәri, Heydәr Әliyev küçәsi 28, әlaqә telefonu:
(kod 02021) 3-01-13, 3-36-77

Xaçmaz şәhәri üzrә:
ünvan: Xaçmaz şәhәri, M.Ә.Rәsulzadә küçәsi, 7 әlaqә telefonu:

(kod 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Qusar şәhәri üzrә: ünvan: Qusar şәhәri, M.Füzuli küçәsi 21,

әlaqә telefonu: (kod 02338) 5-24-87
Şirvan şәhәri üzrә: ünvan: Şirvan şәhәri, M.Ә.Rәsulzadә küçәsi

14, әlaqә telefonu: (kod 02121) 5-27-98
Zaqatala şәhәri üzrә:
ünvan: Zaqatala şәhәri, Nizami Gәncәvi küçәsi, 9, әlaqә tele-

fonu: (kod 02422), 5-22-52, 5-39-70
Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac ların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissi ya sı na
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında müvafiq

yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә: Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin

İnformasiya Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә
ünvan: (AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)

Daşkәsәn şәhәri üzrә: ünvan: Daşkәsәn şәhәri, Heydәr Әliyev
meydanı, 4 әlaqә telefonu: (kod 2221) 5-56-51

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac ların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissi yasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında müvafiq

yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Ağstafa şәhәri üzrә: ünvan: Ağstafa şәhәri, Heydәr Әliyev

prospekti, 57 әlaqә telefonu: (kod 02222) 5-26-10, 055-665-13-11
Cәlilabad şәhәri üzrә:

ünvan: Cәlilabad şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 151 әlaqә
telefonu: (kod 02524) 5-50-03

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәr racların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә ica rәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komis siya sına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş
formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankında

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000
0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar Sumqayıt şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Sumqayıt şәhәri üzrә: ünvan: Sumqayıt şәhәri, 18-ci mәhәllә,

bina 4/12, әlaqә telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80
Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac ların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissi -
yasına aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank
günü qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına
ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında

müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә
ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti,

139A)
Zәrdab şәhәri üzrә: 

ünvan: Zәrdab şәhәri, R.Kәrimov küçәsi, 44, әlaqә telefonu:
(kod 02029) 6-40-43

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac -
ların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

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

08 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin siyahısı

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

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

№
Müәssisә vә obyektin

adı
Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı

Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%)

(manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satılmış hissә

(15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Bәrgüşad kәnd
Mәdәniyyәt evi

Ucar rayonu,
Bәrgüşad kәndi

Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,
Ağdaş Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi

310.0 477.2 5 6500 x 1000 7500 750 

2 Alıcqışlaq kәnd klubu
Xaçmaz rayonu,
Alıcqışlaq kәndi

Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,
Xaçmaz Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi

260.7 296.0 3 4250 x  750 5000 500 

3 Mollaburhan kәnd klubu
Xaçmaz rayonu,

Mollaburhan kәndi
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,

Xaçmaz Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi
100.2 157.5 x 1250 x  250 1500 150 

4 Uğur kәnd klubu
Qusar rayonu, Uğur

kәndi
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,

Xaçmaz Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi
332.4 734.0 3 4250 x  1750 6000 600 

5
Şirvan Mexanizasiya

Sahәsi
Şirvan şәhәri,

Naxçıvan küçәsi, 31
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi, keçmiş

"Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
56.6 7354.3 x 5000 x  29000 34000 3400 

6
9 saylı Sәyyar Me xa -
niklәşdirilmiş Dәstәsi

Zaqatala rayonu,
Aşağı Tala kәndi

İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 4.0 6700.2 x 500 x  29500 30000 3000 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Xәtai rayonu,

Telnov küçәsi, 15
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Xәtai rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi

9 mәrtәbәli binanın zirzәmisi
20.4 kv.m vә yarımzirzәmisinin

bir hissәsi 33.4 kv.m
53.8 x 10000 x 10000 1000 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Xәtai rayonu,

Xudu Mәmmәdov küçәsi, 31
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Xәtai rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
9 mәrtәbәli binanın zirzәmisinin

bir hissәsi
103.6 x 12500 x 12500 1250 

3
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Daşkәsәn şәhәri, M.Әsәdov

küçәsi, 5
Daşkәsәn Rayon İcra Hakimiyyәti, Daşkәsәn şәhәr Kommunal

Müәssisәlәri Kombinatı
4 mәrtәbәli binanın

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
50.5 x 3800 x 3800 380 

4
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Daşkәsәn şәhәri, Mәdәnçilәr

qәsәbәsi, bina K30
Daşkәsәn Rayon İcra Hakimiyyәti, Daşkәsәn şәhәr Kommunal

Müәssisәlәri Kombinatı
4 mәrtәbәli binanın 1-ci
mәrtәbәsinin bir hissәsi

43.7 x 4000 x 4000 400 

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi tәşkilatın adı
Özәllәşdirilәn torpaq

sahәsi (kv.m)
Әmlakın ilkin (satış) qiymәti

(100%) (manat)
Torpaq sahәsinin  ilkin (satış)

qiymәti  (manat)
Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin

(satış) qiymәti (manat)
10% beh
(manat)

1
Mal fermasının
yarımçıq tikilisi

Ağstafa rayonu,
Köçәsgәr kәndi

İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 4829.0 2500 10000 12500 1250 

2
Mәktәb binasının
yarımçıq tikilisi

Cәlilabad rayonu,
Muğan kәndi

İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi,
"Bakı Fәhlәsi" Şәrab Zavodu

1115.2 500 2500 3000 300 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)
qiymәti  (manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Sumqayıt şәhәri, 9-cu mikrorayon,

bina 18/19
Sumqayıt Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Sumqayıt şәhәr Mәnzil-Kommunal

Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyinin Mәnzil Tәsәrrüfatı İstismarı İdarәsi
9 mәrtәbәli binanın

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
18.8 x 2000 x 2000 200 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Sumqayıt şәhәri, 17-ci mikroray-

on, bina 14
Sumqayıt Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Sumqayıt şәhәr Mәnzil-Kommunal

Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyinin Mәnzil Tәsәrrüfatı İstismarı İdarәsi
9 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
29.1 x 2000 x 2000 200 

3
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Sumqayıt şәhәri, 1-ci mәhәllә,

S.Vurğun küçәsi, bina 1
Sumqayıt Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Sumqayıt şәhәr Mәnzil-Kommunal

Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyinin Mәnzil Tәsәrrüfatı İstismarı İdarәsi
4 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
101.2 x 7500 x 7500 750 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış)

qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Suraxanı rayonu, Bülbülә

qәsәbәsi, S.Bәhlulzadә küçәsi, 89V
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Suraxanı rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
88.1 x 8000 8000 800 

2
Qeyri-yaşayış

binası
Zәrdab şәhәri, RTS küçәsi, 13 İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 1 mәrtәbәli ayrı tikili 121.2 4590.0 5000 15000 20000 2000 



8ШЯНБЯ, 1 ДЕКАБР 2018-ci il, №47 (1100) Åëàíëàð
08 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

№
Müәssisә vә obyektin

adı
Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı

Ümumi
faydalı sahәsi

(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satımış hissә

(15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat)

1
Kәrpic istehsal edәn

sahә
Ağdaş rayonu, Aşağı

Nemәtabad kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi, keçmiş

"Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
45.0 16789.0 x 2500 x  35000 37500 3750 

2
Aşağı Bucaq kәnd

klubu
Yevlax rayonu, Aşağı

Bucaq kәndi
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,

Bәrdә Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi
212.2 1740.0 x 3500 x  2500 6000 600 

3
Sәmәdabad kәnd
mәdәniyyәt evi

Yevlax rayonu,
Sәmәdabad kәndi

Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,
Bәrdә Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi

205.7 300.0 x 4700 x  300 5000 500 

4
Tircan kәnd

Yaradıcılıq klubu
İsmayıllı rayonu,

Tircan kәndi
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,

İsmayıllı Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi
523.4 1635.0 1 40000 x  4000 44000 4400 

5 Qeyri-yaşayış binası
Oğuz rayonu, Bucaq

kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi, keçmiş

"Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
83.9 6700.7 x 7500 x  25000 32500 3250 

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissi ya -
sına aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank
günü qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına
ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında

müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Ağdaş şәhәri üzrә:
ünvan: Ağdaş şәhәri, Heydәr Әliyev Xıyabanı küçәsi, 1,

әlaqә telefonu: (kod 02023) 5-22-99
İsmayıllı şәhәri üzrә:
ünvan: İsmayıllı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti 46, әlaqә

telefonu: (kod 02028) 5-64-64

Oğuz şәhәri üzrә:
ünvan: Oğuz şәhәri, Heydәr Әliyev küçәsi, 64 әlaqә

telefonu: (kod 2421) 5-26-44
Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac -

ların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissi ya -
sına aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank
günü qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac İmişli şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac komis -
siyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

İmişli şәhәri üzrә: ünvan: İmişli şәhәri, 20 Yanvar küçәsi 11,

әlaqә telefonu: (kod 02124) 6-35-31, 6-40-29
Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac -

ların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissi -
yasına aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank
günü qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında

müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti,
139A)

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac -
ların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissi ya -
sına aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank
günü qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrrac Astara şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Astara şәhәri üzrә: ünvan: Azәrbaycan küçәsi 15, әlaqә

telefonu: (kod 02522), 5-11-28
Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac -

ların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissi ya sı -
na aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında

müvafiq yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Sumqayıt şәhәri üzrә: 
ünvan: Sumqayıt şәhәri, 18-ci mәhәllә, bina 4/12, әlaqә tele-

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

Sabirabad şәhәri üzrә:  ünvan: Sabirabad şәhәri, İlham
İsgәndәrov küçәsi 9, әlaqә telefonu: (kod 02123) 5-63-52

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac -
ların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissi yası -
na aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә

Auksion Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti,
139A)

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrrac -
ların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә
icarәyә verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

Hәrracda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi

Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına

ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrracın Bakı şәhәrindә Hәrracların tәşkili üzrә

Auksion Mәrkәzi tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә:
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya

Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti,
139A)

Hәrracın keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә
verilmәsi şöbәsindәn almaq olar.

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

08 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Astara şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

08 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

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

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

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%)

(manat)

Әmәk kollektivinә
güzәştli şәrtlәrlә satımış

hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış)  qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat)

1 58 saylı mağaza
İmişli rayonu, Bәhrәmtәpә

qәsәbәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi,

keçmiş "Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
140.8 161.5 x 4500 x 500 5000 500 

2
Xırda Topdan

Satış Müәssisәsi
İmişli rayonu, Yalavac kәndi,
İmişli-Cәfәrli yolunun kәnarı

İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi,
keçmiş "Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 

281.9 5580.0 x 10000 x  15000 25000 2500 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın  start
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Әmәk kollektivinә
güzәştli şәrtlәrlә satımış

hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat)

1
Dülgәr

emalatxanası
Bakı şәhәri, Qaradağ rayonu, Әlәt qәsәbәsi,

A.Abdullayev küçәsi, 6F
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi,

keçmiş "Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
184.0 572.1 x 7500 x 5000 12500 1250 

2
51 saylı
mağaza

Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Kürdәxanı
qәsәbәsi, Mәşәdi Adil küçәsi, "21A", "21B"

İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi,
keçmiş "Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 

118.0 x x 9000 x x 9000 900 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli şәrtlәrlә
satımış hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat) 

1
45 saylı

yemәkxana
Astara rayonu,
Maşxan kәndi

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

109.6 140.7 x 2150 x 350 2500 250 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi

faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış)

qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Sumqayıt şәhәri, 17-ci
mikrorayon, bina 64

Sumqayıt Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Sumqayıt şәhәr Mәnzil-Kommunal
Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyinin Mәnzil Tәsәrrüfatı İstismarı İdarәsi

5 mәrtәbәli binanın
yarımzirzәmisinin bir hissәsi

24.3 x 2250 x 2250 225 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Sumqayıt şәhәri, 9-cu
mikrorayon, bina 42

Sumqayıt Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Sumqayıt şәhәr Mәnzil-Kommunal
Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyinin Mәnzil Tәsәrrüfatı İstismarı İdarәsi

5 mәrtәbәli binanın
yarımzirzәmisinin bir hissәsi

17.1 x 2000 x 2000 200 

3
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Sabirabad şәhәri,

İ.İsgәndәrov küçәsi, 51
“Azәrmәnzilkomplektlayihәtәmir” İxtisaslaşdırılmış Çoxsahәli Birliyi,

Sabirabad rayon Mәnzil İstismar Sahәsi
1 mәrtәbәli binanın bir hissәsi 44.0 x 3500 x 3500 350 

№
Müәssisә vә
obyektin adı

Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

mlakın start (satış)
qiymәti (100%) (manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli şәrtlәrlә
satımış hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
30/19 saylı

mağaza (inşaat)
Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu,

Sabunçu qәsәbәsi, Şәhәr şosesi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

137.9 161.1 x 12000 x 3000 15000 1500 

2 41 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Zabrat
qәsәbәsi, Oktyabr küçәsi 24, Qapı 1

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

105.4 x x 12500 x x 12500 1250 

3
41/2 saylı
mağaza

Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Zabrat
qәsәbәsi, Oktyabr küçәsi, 24E

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

57.8 68.5 x 6500 x  1000 7500 750 

4
41/3 saylı
mağaza

Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Zabrat
qәsәbәsi, Oktyabr küçәsi, 25G

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

21.2 22.1 x 2150 x  350 2500 250 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn
torpaq sahәsi

(kv.m)

Әmlakın ilkin
(satış) qiymәti

(100%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış)

qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat)

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Sәbail rayonu, Badamdar

qәsәbәsi, T.Mәmmәdov küçәsi, 18
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti,

3 saylı Xüsusi Tәyinatlı Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın yarım -

zirzәmisinin bir hissәsi
26.4 x 5000 x 5000 500 
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat 

Torpaq müsabiqə və hərracları yanvar ayının 03-də keçiriləcəkdir. 
(Ərizələr 03 dekabr 2018-ci il tarixdən 03 yanvar 2019-cu il tarixədək qəbul edilir)

Sıra
№
si

Torpağı müsabiqә vә ya
hәrraclara çıxaran hüquqi

şәxs (yerli icra
hakimiyyәti, bәlәdiyyә)

Müsabiqә
vә ya
hәrrac

Müsabiqә vә ya hәrracın keçirildiyi yer vә әlaqә telefonu

Müsabiqә vә ya hәrraca
çıxarılan torpaq sahәsi vә

satıcı ilә bağlanacaq
müqavilәnin layihәsi ilә

tanış olma tarixi, vaxtı vә
ünvanı

Sahәsi
(kv.m vә ya
ha.), satılır

vә ya
icarәyә ver-

ilir

Satışda-normativ qiymәt,
icarәdә icarә haqqının
aşağı hәddi (manatla)

Hәrracda ilkin qiymәt,
hәrrac addımı vә ya
müsabiqәdә qiymәt,

icarәdә icarә haqqı (man-
atla)

Hansı mәqsәd üçün
satılır vә ya icarәyә ver-

ilir

Uqodiya (tәsәrrüfat yeri)
növü, keyfiyyәt qrupu,

şәhәrlәrdә vә rayon
mәrkәzlәrindә zona

Torpaq üzәrindә hüququ
tәsdiq edәn sәnәdin

nömrәsi

1 Sumqayıt şәhәri
Sumqayıt Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Sumqayıt әrazi şöbәsi, Sumqayıt şәhәri,18-ci

mәhәllә, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
03 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Sumqayıt şәhәri

20 kv.m
İcarә 4.30 62.00 Sahibkarlıq II zona 309012002688 

2 Abşeron rayonu Novxanı
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Abşeron әrazi şöbәsi, Abşeron ray, Xırdalan

şәh, M.Hüseynzadә k 315, Tel: (012) 3492183 
03 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Abşeron rayonu

800 kv.m
Satılır 720.00 3304.00 Fәrdi yaşayış evi I qrup, әkin 308012014527

3 Abşeron rayonu Novxanı
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Abşeron әrazi şöbәsi, Abşeron ray, Xırdalan

şәh, M.Hüseynzadә k 315, Tel: (012) 3492183 
03 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Abşeron rayonu

280 kv.m
Satılır 252.00 1156.00 Fәrdi yaşayış evi I qrup, әkin 308012014525

4 Abşeron rayonu Novxanı
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Abşeron әrazi şöbәsi, Abşeron ray, Xırdalan

şәh, M.Hüseynzadә k 315, Tel: (012) 3492183 
03 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Abşeron rayonu

736 kv.m
Satılır 662.40 3054.40 Fәrdi yaşayış evi I qrup, әkin 308012014576

5 Abşeron rayonu Masazır
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Abşeron әrazi şöbәsi, Abşeron ray, Xırdalan

şәh, M.Hüseynzadә k 315, Tel: (012) 3492183 
03 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Abşeron rayonu

241 kv.m
Satılır 216.90 2056.00 Fәrdi yaşayış evi I qrup, әkin 308012014503

6 Abşeron rayonu Masazır
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Abşeron әrazi şöbәsi, Abşeron ray, Xırdalan

şәh, M.Hüseynzadә k 315, Tel: (012) 3492183 
03 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Abşeron rayonu

150 kv.m
Satılır 135.00 1279.50 Fәrdi yaşayış evi I qrup, әkin 308012014520

7 Saatlı rayonu Mus -
tafabәyli Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Şirvan әrazi şöbәsi Şirvan şәhәri,

M.Rәsulzadә küçәsi14 Tel: (021) 215 27 98
03 yanvar 2019, 15:00-dәn

18:00-dәk Şirvan şәhәri
1200 kv.m

Satılır 183.00 660.00 Fәrdi yaşayış evi I qrup, әkin 908012000334

8 Zәrdab rayonu Kәndәbil
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Ucar әrazi şöbәsi Ucar şәhәri, H.Әliyev

prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
03 yanvar 2019, 15:00-

dәn18:00-dәk Ucar şәhәri 7 ha İcarә 7.06 434.00 Kәnd tәsәrrüfatı
(heyvandarlıq) IV qrup, örüş 905012000470

9 Zәrdab rayonu Kәndәbil
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Ucar әrazi şöbәsi Ucar şәhәri, H.Әliyev

prospekti 28 Tel: (020) 213 01 13
03 yanvar 2019, 15:00-

dәn18:00-dәk Ucar şәhәri 1,2 ha İcarә 1.21 74.40 Kәnd tәsәrrüfatı
(heyvandarlıq) örüş 905012000517

10 Ağstafa rayonu Xәtai
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Qazax әrazi şöbәsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küç 75 Tel:(022) 295 17 96
03 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Qazax rayonu

3200 kv.m
İcarә 12.96 32.00 Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
I qrup, bonitet balı 100,

әkin 502012000572

11 Xaçmaz rayonu Xaçmaz
Bәlәdiyyәsi Hәrrac ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72
03 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

18 kv.m
Satılır 7.20 63.00 7.00 Hәyәtyanı III zona 302012002897

12 Quba rayonu Hacı -
hüseynli Bәlәdiyyәsi Hәrrac ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nәrimanov küç,10 Tel: (023) 325 39 72
03 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

800 kv.m
Satılır 177.58 2080.00 208.00 Hәyәtyanı I qrup, әkin 303012002446

13 Beylәqan rayonu
Beylәqan Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Beylәqan әrazi şöbәsi, Beylәqan rayonu

S.İmrәliyev küçәsi 95 Tel: (021) 225 16 24
03 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Beylәqan rayonu

600 kv.m
Satılır 306.00 1200.00 Fәrdi yaşayış evi I zona 607012000850

14 Cәlilabad rayonu
Privolnoye Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Cәlilabad әrazi şöbәsi Cәlilabad

şәh,,H.Әliyev prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
03 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Cәlilabad şәhәri 11 ha İcarә 63,36 660.00 Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
II qrup, bonitet balı 68,

әkin 806012000433

15 Masallı rayonu Hәsәnli
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Cәlilabad әrazi şöbәsi Cәlilabad

şәh,,H.Әliyev prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
03 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Cәlilabad şәhәri

1100 kv.m
Satılır 240,33 1770.00 Hәyәtyanı I qrup, bonitet balı 100,

әkin 805012000920

16 Masallı rayonu Hәsәnli
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Cәlilabad әrazi şöbәsi Cәlilabad

şәh,,H.Әliyev prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
03 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Cәlilabad şәhәri

1100 kv.m
Satılır 240,33 1770.00 Hәyәtyanı I qrup, bonitet balı 100,

әkin 805012000917

17 Masallı rayonu Hәsәnli
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Cәlilabad әrazi şöbәsi Cәlilabad

şәh,,H.Әliyev prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
03 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Cәlilabad şәhәri

1000 kv.m
Satılır 218,48 1610.00 Hәyәtyanı I qrup, bonitet balı 100,

әkin 805012000919

18 Masallı rayonu Hәsәnli
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Cәlilabad әrazi şöbәsi Cәlilabad

şәh,,H.Әliyev prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
03 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Cәlilabad şәhәri

560 kv.m
Satılır 122,35 902.00 Hәyәtyanı I qrup, bonitet balı 100,

әkin 805012000921

19 Masallı rayonu Hәsәnli
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nin Cәlilabad әrazi şöbәsi Cәlilabad

şәh,,H.Әliyev prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
03 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Cәlilabad şәhәri

430 kv.m
Satılır 93,94 693.00 Hәyәtyanı I qrup, bonitet balı 100,

әkin 805012000916

20 Masallı rayonu Bәdәlan
Bәlәdiyyәsi Hәrrac ӘMDK-nin Cәlilabad әrazi şöbәsi Cәlilabad

şәh,,H.Әliyev prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
03 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Cәlilabad şәhәri 7,3 ha İcarә 102,5 730,00 73,00 Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
II qrup, bonitet balı 67,

çoxillik әkmәlәr 805012000544

21 Masallı rayonu Bәdәlan
Bәlәdiyyәsi Hәrrac ӘMDK-nin Cәlilabad әrazi şöbәsi Cәlilabad

şәh,,H.Әliyev prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
03 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Cәlilabad şәhәri

4,55 ha
İcarә 63,88 455,00 45,50 Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
II qrup, bonitet balı

61,әkin 805012000825

22 Masallı rayonu Bәdәlan
Bәlәdiyyәsi Hәrrac ӘMDK-nin Cәlilabad әrazi şöbәsi Cәlilabad

şәh,,H.Әliyev prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
03 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Cәlilabad şәhәri 3,3 ha İcarә 46,33 330,00 33,00 Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
II qrup, bonitet balı

61,әkin 805012000823

23 Masallı rayonu Bәdәlan
Bәlәdiyyәsi Hәrrac ӘMDK-nin Cәlilabad әrazi şöbәsi Cәlilabad

şәh,,H.Әliyev prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
03 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Cәlilabad şәhәri

2,52 ha
İcarә 35,38 252,00 25,20 Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
II qrup, bonitet balı

61,әkin 805012000824

24 Qax rayonu Qax
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nın Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
03 yanvar 2019, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri
400 kv.m

Satılır 120.00 1408.00 Hәyәtyanı II zona 403012001556

25 Şәki rayonu İnçә
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nın Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
03 yanvar 2019, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri
800 kv.m

Satılır 252.40 632.00 Fәrdi yaşayış evi I qrup, әkin 404012003166

26 Şәki rayonu Zunud
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nın Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10  
03 yanvar 2019, 15:00-dan

18:00-dәk Şәki şәhәri
1000 kv.m

Satılır 315.50 800.00 Fәrdi yaşayış evi I qrup, әkin 404012004542

27 Oğuz rayonu Oğuz
Bәlәdiyyәsi Müsabiqә ӘMDK-nın Qәbәlә әrazi şöbәsi, Qәbәlә rayonu,

Z.Әliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56  
03 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Qәbәlә rayonu

600 kv.m
Satılır 180.00 1632.00 Fәrdi yaşayış evi II zona 405012001504

2019-cu il yanvar ayının 8-də keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

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

Sıra
sayı

Sәhmdar cәmiyyәtinin adı vә tәsis tarixi Sәhmdar cәmiyyәtinin hüquqi ünvanı
Nizamnamә

kapitalının hәcmi
(manat)

Buraxılmış
sәhmlәrin

ümumi sayı
(әdәd)

Bir sәhmin
nominal
qiymәti
(manat)

Satışa çıxarılmış sәhmlәr            Satışa çıxarılan
sәhmlәrin

nominal dәyәri
(manat)

Satışa çıxarılan
sәhmlәrin ilkin
hәrrac (satış)

qiymәti
(manat)

İlkin satış
qiymәtinin

10%-i hәcmindә
hesablanmış behin
mәblәği (manat)

sayı
(әdәd)

buraxılmış
sәhmlәrin ümumi

sayında %-lә

1 Anar  №247 26.05.1997 Şirvan şәhәri, Salyan şosesi, M.Talıboğlu küçәsi 605138.80 302569 2.00 90908 30.05 181816.00 90908.00 9090.80
2 Bәrdә Kәndkimya №533 06.04.1998 Bәrdә şәhәri, Sәnaye küçәsi, 5 191592.20 95796 2.00 28764 30.03 57528.00 28764.00 2876.40
3 Beylәqan Buzxana №100  15.04.2011 Beylәqan rayonu, Qәhrәmanlı qәsәbәsi 87536.00 87536 1.00 39393 45.00 39393.00 19696.50 1969.65
4 Daşkәsәn Aqrotexservis №383 02.03.1998 Daşkәsәn rayonu, Quşçu körpüsü kәndi 195246.20 97623 2.00 29293 30.01 58586.00 29293.00 2929.30
5 Әli Bayramlı Aqrotәmir №79  30.03.2006 Şirvan şәhәri, Cәnub sәnaye qovşağı, 10 217550.00 108775 2.00 32654 30.02 65308.00 32654.00 3265.40
6 Әli Bayramlı Kәndnәqliyyat №301   27.05.1999 Şirvan şәhәri, Cәnub-Sәnaye qovşağı 222765.40 111382 2.00 34382 30.87 68764.00 34382.00 3438.20
7 Kürdәmir Aqrotexservis №915  27.10.1997 Kürdәmir şәhәri,Vaqif küçәsi,5 333008.00 166504 2.00 49952 30.00 99904.00 49952.00 4995.20
8 Lәnkәran Mebel №1052 27.11.1997 Lәnkәran şәhәri, T.İsmayılov küçәsi, 104 330538.80 165269 2.00 49631 30.03 99262.00 49631.00 4963.10
9 Lәnkәran Taxıl  №122  10.04.1997 Lәnkәran rayonu, Liman şәhәri, M.Ә.Rәsulzadә küçәsi, 137 173936.80 869690 0.20 260435 29.95 52087.00 26043.50 2604.35
10 Nәvahi №235 19.05.1997 Hacıqabul rayonu,Nәvahi kәndi 279617.60 139809 2.00 41992 30.03 83984.00 41992.00 4199.20
11 Salyan Kәndkimya №1186  15.12.1997 Salyan rayonu, Dayıkәnd kәndi 539144.00 269572 2.00 80944 30.03 161888.00 80944.00 8094.40
12 Tәrtәr İxtisaslaşdırılmış Nәqliyyat №104  29.03.2013 Tәrtәr şәhәri, V.S.Hәsәnov küçәsi, 31 28572.00 57144 0.50 25004 43.76 12502.00 6251.00 625.10
13 Tәrtәr Nәqliyyat № 139  23.08.2000 Tәrtәr şәhәri, Sahil küçәsi, 27 122997.80 61498 2.00 18474 30.04 36948.00 18474.00 1847.40
14 Ucar Tikinti Avtonәqliyyat №126  27.04.2012 Ucar şәhәri, Dәdә Qorqud yaşayış sahәsi 128546.00 64273 2.00 28851 44.89 57702.00 28851.00 2885.10

15 Xәzәr Avtonәqliyyat №972 29.06.1998 Lәnkәran rayonu,  Liman şәhәri, H.Aslanov küçәsi, 44 559272.00 279636 2.00 83915 30.01 167830.00 83915.00 8391.50

16 Xudat Kәndnәqliyyat №846 01.06.1998 Xaçmaz rayonu,  Xudat şәhәri, K.Mәhәrrәmov küçәsi, 2 152457.00 76228 2.00 22871 30.00 45742.00 22871.00 2287.10

17 Zaqatala Fındıq №25   06.01.1998 Zaqatala şәhәri,Azәrbaycan prospekti, 37 838868.80 419434 2.00 125992 30.04 251984.00 125992.00 12599.20

Pul hәrracında qanunvericiliyә müvafiq olaraq, alıcı hesab
edilәn, sifarişi vә digәr zәruri sәnәdlәri tәqdim etmiş  hüquqi vә
fiziki  şәxslәr iştirak edә bilәrlәr.

Sifarişlәr  Azәrbaycan Respublikasının Әmlak Mәsәlәlәri
Dövlәt Komitәsinin yanında Hәrracların  Tәşkili üzrә Auksion
Mәrkәzindә (Bakı şәhәri, Nәrimanov rayonu, Z.Xәlil küçәsi, 11
ünvanında  saat 9:00-dan 18:00-a qәdәr) vә yaxud komitәnin e-
emdk.gov.az elektron xidmәtlәr portalı vasitәsilә hәrracın
keçirilmәsinә әn geci 3 bank günü qalanadәk  qәbul olunacaqdır.

Mәlumat dәrc olunduğu gündәn hәrracda iştirak etmәk arzusunda
olan fiziki vә hüquqi şәxslәr sәhmlәri satışa çıxarılan müәssisәlәr
barәdә zәruri mәlumatlarla komitәnin privatization.az portalında vә
emissiya prospektlәri (özәllәşdirmә planları)  ilә  Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindә  tanış ola bilәrlәr.

Hәrracda iştirak etmәk üçün (elektron sifariş verәnlәr istisna olmaq -
la) Sәhmdar cәmiyyәtlәrinin sәhmlәrinin vә müştәrәk müәssisәlәrin
nizamnamә kapitalındakı dövlәtin payının pul hәrraclarında satışı üzrә
hәrrac komissiyasına   hәrracın keçirilmәsinә әn geci 3 bank günü qala -

na dәk aşağıdakı sәnәdlәr tәqdim olunmalıdır:
-müәyyәn edilmiş qaydada tәsdiq olunmuş formada sifariş;

-mü әyyәn edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn ödәmә
sә nәdinin surәti;

(pul hәrraclarına çıxarılan sәhmlәrin ilkin satış qiymәtinin 10%
mәb lәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankında  Әmlak
Mәsәlәlәri  Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000
4944 hesablaşma hesabına (VÖEN:2000015631) ödә nil mәlidir.)

-hüquqi şәxslәr üçün tәsis sәnәdlәrinin müәyyәn olunmuş qay -

da da tәsdiq edilmiş surәtlәri;        
-fiziki şәxslәr üçün şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәdin surәti.
Pul hәrracı 2019-cu ilin yanvar ayının  8 -dә saat 09:30-da  Azәr -

baycan Respublikasının Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İn -
for masiya Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә (ün -
van: Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139 A) keçi rilә cәk dir.

Әlavә mәlumatı Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin  193
nömrәli çağrı mәrkәzi  vasitәsi ilә  vә komitәnin privatization. az
portalından ala bilәrsiniz. 

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşa ğıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü qala -
nadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş
formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn

edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.
(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Ban -

kında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).

Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında müvafiq
yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Bakı şәhәri üzrә: Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin
İnformasiya Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә

ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)
Gәncә şәhәri üzrә: ünvan: Gәncә şәhәri, Kәpәz rayonu, Zәrifә

Әliyeva küçәsi, 3 әlaqә telefonu: (kod 022) 256-13-76
Masallı şәhәri üzrә: ünvan: Masallı şәhәri, Talışxanov küçәsi,

32A, әlaqә telefonu: (kod 022521) 5-32-00
Şamaxı şәhәri üzrә: ünvan: Şamaxı şәhәri, Heydәr Әliyev

prospekti 27, әlaqә telefonu: (kod 02026) 5-75-06
Goranboy şәhәri üzrә: ünvan: Goranboy şәhәri, İlham İsma yı -

lov küçәsi 31, әlaqә telefonu: (kod 02224) 5-21-67
Şәmkir şәhәri üzrә: ünvan: Şәmkir şәhәri, S.Vurğun küçәsi, 162

әlaqә telefonu: (kod 02230) 5-33-71

Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların
Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

№ Müәssisә vә obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı Ümumi faydalı
sahәsi (kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%)

(manat)

Әmәk kollektivinә güzәştli
şәrtlәrlә satımış hissә (15%)

(manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10%
beh

(manat)

1 138 saylı mağaza Gәncә şәhәri, Y.Mәmmәdәliyev küçәsi,
65

İstehsal vә Xidmәt Müәssi sә -
lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 179.1 x x 12500 x  x 12500 1250 

2 "Çinar" soyuducular zavodunun
Şәmkir filialı Şәmkir rayonu, Keçili kәndi İstehsal vә Xidmәt Müәssi sә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 2095.1 27150.0 x 65000 x  85000 150000 15000 

3 İki mәrtәbәli istehsal sexi Gәncә şәhәri, Kәpәz rayonu, Z.Әliyeva
küçәsi, 2-ci döngә, bina 10

İstehsal vә Xidmәt Müәssi sә -
lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 1160.8 x 1 156250 x  x 156250 15625 

4 Kәnd Mәhsulları İstehsalı vә
Emalı üzrә yardımçı tәsәrrüfat Masallı rayonu, Xıl kәndi İstehsal vә Xidmәt Müәssi sә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 986.1 26173.7 x 25000 x  50000 75000 7500 

5 Qaleybuğurd Yardımçı Kәnd
Tәsәrrüfatı Şamaxı rayonu, Qaleybuğurd kәndi İstehsal vә Xidmәt Müәssi sә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 13.4 1152.0 x 1000 x  3000 4000 400 

6 Qovlar tikiş fabrikinin Goranboy
sahәsi Goranboy rayonu, Şәfikürd kәndi İstehsal vә Xidmәt Müәssi sә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 660.2 3008.0 x 12500 x  7500 20000 2000 

7 Qeyri-yaşayış binası Goranboy rayonu, Dәlimәmmәdli
şәhәri, T.Әkbәri küçәsi

İstehsal vә Xidmәt Müәssi sә -
lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 199.5 244.6 x 2500 x  1000 3500 350 
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№
Müәssisә vә obyektin

adı
Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı

Ümumi faydalı sahәsi
(kv.m)

Özәllәşdirilәn torpaq
sahәsi (kv.m)

İşçilәrin
sayı

Әmlakın start (satış)
qiymәti (100%)

(manat)

Әmәk kollektivinә
güzәştli şәrtlәrlә satımış

hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Metal mәmulatlarının
tәmiri vә hazırlanması

emalatxanası

Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Maştağa qәsәbәsi,
Nizami küçәsi, 5

İstehsal vә Xidmәt
Müәssisәlәrinin İdarәetmә

Mәrkәzi 
699.7 4528.6 x 50000 x  90000 140000 14000 

2 24 saylı emalatxana
Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Maştağa qәsәbәsi,

Xanlar küçәsi, 9
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

14.0 1732.8 x 2500 x  35000 37500 3750 

3 4 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Şüvәlan qәsәbәsi,

Ә.Qarayev küçәsi, 35C
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

185.8 x x 12150 x  x 12150 1215 

4 Dülgәrlik emalatxanası
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Şüvәlan qәsәbәsi,

Sabir küçәsi, 43
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

582.6 718.0 x 20000 x  18000 38000 3800 

5 "Laçın" restoranı
Sumqayıt şәhәri, Bağlar massivi, Dәniz kәnarı,

Sahil küçәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

442.5 2440.0 1 80000 x  125000 205000 20500 

6
Beton vә mәhlul

istehsal edәn sahә
Gәncә şәhәri, Kәpәz rayonu, Kimyaçılar küçәsi,

1 döngә 4
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

382.9 3700.0 x 22500 x  25000 47500 4750 

7
11 saylı icarә
yemәkxanası

Gәncә şәhәri, Totanlı küçәsi, 1-ci dalan, 9A
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

536.7 7323.0 x 20000 x  55000 75000 7500 

8 Yardımçı tәsәrrüfat Saatlı rayonu, Heydәrәbad kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

174.2 34875.5 x 12500 x  35000 47500 4750 

9 "İncilli" kafesi Mingәçevir şәhәri, İncilli küçәsi, 25
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

147.3 3650.0 2 7500 x  18250 25750 2575 

10 Tikinti sahәsi Ucar şәhәri, M.Ә.Rәsulzadә küçәsi, 3A
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

230.0 9142.0 x 7500 x  25000 32500 3250 

11 Şәrab sexi Ucar rayonu, Müsüslü kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

361.9 33000.0 x 5000 x  50000 55000 5500 

12 7/9 saylı mağaza İmişli şәhәri, Xiyabani küçәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

119.3 783.0 x 6750 x  4000 10750 1075 

13 Tara sexi Masallı rayonu, Qızılağac kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

41.4 9450.0 x 1500 x  23500 25000 2500 

14 Qoxmuq istirahәt zonası Şәki rayonu, Qoxmuq kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

317.4 2867.0 x 17500 x  7500 25000 2500 

15
15 saylı mağaza

(tәsәrrüfat malları)
Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Maştağa qәsәbәsi,

Seyid İbad Ağa küçәsi, 24, Qapı 6
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

176.7 x x 12500 x  x 12500 1250 

16 3 saylı bufet
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Mәrdәkan qәsәbәsi,

Yesenin küçәsi, 2-ci döngә, bina 2M, Qapı 1
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

128.2 x x 30000 x  x 30000 3000 

17 30 saylı mağaza
Abşeron rayonu, Hökmәli qәsәbәsi, M.Әliyev

küçәsi, 5A
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

184.6 231.8 x 10000 x  3000 13000 1300 

18 22 saylı mağaza Neftçala şәhәri, Şәhriyar küçәsi, 7A
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

266.7 x x 6750 x x 6750 675 

19 53 saylı mağaza Sabirabad rayonu, Qalaqayın kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

178.5 207.5 x 2500 x  500 3000 300 

20 Dülgәr sexi
Bakı şәhәri, Nәsimi rayonu, Tbilisi prospekti,

64A
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

23.3 x 1 12500 x  x 12500 1250 

21 134 saylı pavilyon
Bakı şәhәri, Nәsimi rayonu, Ә.Topçubaşov

küçәsi, 125/127
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

13.1 13.9 1 7500 x  5000 12500 1250 

Hәrraclarda iştirak etmәk üçün müvafiq hәrrac komissiyasına
aşağıdakı sәnәdlәr hәrracın başlanmasına әn geci 3 bank günü
qalanadәk tәqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şәxsiyyәtini tәsdiq edәn sәnәd (hüquqi şәxslәr
üçün: qeydiyyat şәhadәtnamәsi, nizamnamәsi vә VÖİN).

2.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş
formada sifariş.

3.Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tәrәfindәn müәyyәn
edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn sәnәd.

(10% mәblәğindә beh Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi
Bankında Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin AZ65 NABZ 0136

1150 0000 0000 4944 nömrәli hesablaşma hesabına ödәnilmәlidir).
Qeyd: Hәrraclar respublikanın şәhәr vә rayonlarında müvafiq

yerli hәrrac komissiyaları tәrәfindәn keçirilәcәkdir.
Bakı şәhәri üzrә: 
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin İnformasiya Texno -

logiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә
ünvan:( AZ1029, Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139A)
Abşeron rayonu üzrә: ünvan: Abşeron rayonu, Xırdalan şәhәri,

M.Hüseynzadә küçәsi, 315 әlaqә telefonu: 349-21-83
Sumqayıt şәhәri üzrә: 
ünvan: Sumqayıt şәhәri, 18-ci mәhәllә, bina 4/12, әlaqә telefonu:

(kod 01865) 4-47-97, 5-38-80
Gәncә şәhәri üzrә:  ünvan: Gәncә şәhәri, Kәpәz rayonu, Zәrifә

Әliyeva küçәsi, 3 әlaqә telefonu: (kod 022) 256-13-76
Saatlı şәhәri üzrә: ünvan: Saatlı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti

133, әlaqә telefonu: (kod 02128) 5-46-58
Mingәçevir şәhәri üzrә:  
ünvan: Mingәçevir şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 26/11, әlaqә

telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00
Ucar şәhәri üzrә: ünvan: Ucar şәhәri, Heydәr Әliyev küçәsi 28,

әlaqә telefonu: (kod 02021) 3-01-13, 3-36-77
İmişli şәhәri üzrә: ünvan: İmişli şәhәri, 20 Yanvar küçәsi 11,

әlaqә telefonu: (kod 02124) 6-35-31, 6-40-29
Masallı şәhәri üzrә: ünvan: Masallı şәhәri, Heydәr Әliyev

prospekti 32A, әlaqә telefonu: (kod 022521) 5-32-00
Neftçala şәhәri üzrә: ünvan: Neftçala şәhәri, Heydәr Әliyev

prospekti 33, әlaqә telefonu: (kod 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
Sabirabad şәhәri üzrә: ünvan: Sabirabad şәhәri, İlham

İsgәndәrov küçәsi 9, әlaqә telefonu: (kod 02123) 5-63-52
Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzindәn vә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsinin Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsi vә icarәyә verilmәsi
şöbәsindәn almaq olar.

E L A N
Azәrbaycan Respublikası Mülki Mәcәllәsinin 56.2-ci maddәsinә uyğun

olaraq, Azәrbaycan Respublikası Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin 16
noyabr 2018-ci il tarixli, 298 nömrәli sәrәncamı ilә Azәrbaycan

Respublikası Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyinin Su Hövzәlәrindә
Bioloji Resursların Artırılması vә Mühafizәsi Departamentinin tabeliyindә
olan Varvar Balıqartırma vә Balıqyetişdirmә zavodu “Varvara Balıq” açıq

sәhmdar cәmiyyәtinә çevrildiyini elan edir.
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