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Torpaq müsabiqәlәrinin vә
hәrraclarının keçirilmәsi
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15 yanvar 2019-cu il tarixdә
saat 10:00-da respublikanın
şәhәr vә rayonlarında tәkrar

hәrraca çıxarılacaq kiçik
dövlәt müәssisә vә

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

hәrraca çıxarılacaq kiçik
dövlәt müәssisә vә

obyektlәrinin siyahısı

Ä 10

Azərbaycanla 
Almaniya arasında
özəlləşdirmə ilə bağlı
əməkdaşlıq daha da
genişlənir

“Стратежи хяттимиз - сярбяст
игтисадиййат, юзялляшдирмя вя
сосиал инкишаф йолудур”
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiyaya işgüzar səfəri olub
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyev

Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dәvәti ilә
MDB dövlәt başçılarının qeyri-rәsmi zirvә görüşündә iştirak
etmәk üçün Rusiyaya işgüzar sәfәrә gәlib.

Dövlәtimizin başçısını Sankt-Peterburq şәhәrindәki
Pulkovo-1 hava limanında şәhәrin vitse-qubernatoru Nikolay
Bondarenko, xarici әlaqәlәr komitәsinin nazir statuslu sәdri
Yevgeni Qriqoryev vә digәr rәsmi şәxslәr qarşıladılar. Prezident
İlham Әliyev MDB dövlәt başçılarının qeyri-rәsmi zirvә
görüşündә iştirak etmәk üçün Prezident Kitabxanasına gәldi.

Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Әliyevi

qarşıladı.
Azәrbaycan vә Rusiya prezidentlәri birgә foto çәkdirdilәr.
Sonra MDB dövlәt başçıları birgә foto çәkdirdilәr.
Daha sonra MDB dövlәt başçılarının qeyri-rәsmi zirvә

görüşü keçirildi.
Görüşdәn sonra MDB dövlәt başçılarının qeyri-rәsmi

naharı oldu.
Dövlәt başçıları Sankt-Peterburq Dövlәt Akademik

Mariinski Teatrında Pyotr Çaykovskinin “Şelkunçik” baletinә
baxdılar.

Bununla da Azәrbaycan Prezidenti İlham Әliyevin
Rusiyaya işgüzar sәfәri başa çatıb.
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Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin
tәşkil etdiyi hәrraclardaprosedurların sa dә -
liyi investorların aktiv formada iş ti ra kı nı
tәmin edir. Dövlәt әmlaklarını özәl lәş dir -
mәkistәyәn vәtәndaşlar elektron hәr ra cın
fürsәtlәrindәn yararlanaraq rahatlıqla iş -
tirakçı statusu qazana bilәr.Hәrrac ke çi ril -
diyi gün vәtәndaşlarınheç bir yerә get mә -
dәn sifariş verdiklәri dövlәt әm la kı nın özәl -
lәşdirilmәsindә elektron formada iş ti rak
imkanı var. Elәcә dә,hәrraca marağı olan
digәr şәxslәrdә prosesin gedişatını hә m

onlayn, hәm dә canlı formada izlәyә bilәr. 
Dövlәt әmlaklarının özәllәşdirilmәsi

üzrә növbәti hәrrac 8 yanvar tarixindә ke -
çi rilәcәk. 2019-cu ilin ilk hәrracına ümu -
mi likdә 147 dövlәt әmlakı çıxarılıb. On -
lar dan 87-si kiçik dövlәt müәssisә vә ob -
yekti, 43-ü qeyri-yaşayış sahәsi, 17-si isә
sәhmdar cәmiyyәtidir. Kiçik dövlәt mü әs -
si sә vә obyektlәrinin ümumi faydalı sa -
hәsi 4 kv.m ilә 2 min 634 kv.marasındadır.
Bu kateqoriyadan olan dövlәt әmlakları
paytaxtla bәrabәr, Gәncә, Şәmkir, Ağdaş

vә digәr regionlarda yerlәşir. Sumqayıt
şәhәri, Bağlar massivi, Dәniz kәnarındakı
restoranın ümumi faydalı sahәsi
442.5kv.m-dir. Yerlәşdiyi әrazi, fәaliyyәt
sahәsi baxımından gәlirli olan xidmәt ob -
yekti torpaq sahәsi ilә birgә özәllәşmәyә
çıxarılıb. Yevlaxda mehmanxana, "Az tex -
sә naye" Kiçik Dövlәt Müәssisәsi, Göy -
göl dә sanatoriya, Şәmkirdә  zavod filialı,
Gәncәdә istehsal sexi dә yüksәk ümumi
faydalı sahәsi olan dövlәt әmlaklarıdır.

Müxtәlif xidmәt sahәlәri üzrә kiçik biz -

nesә başlamaq istәyәnlәr qeyri-yaşayış sa -
hәlәri üzrә seçim edә bilәr. Hәrraca çı -
xarılan bu növdövlәt әmlaklarının 30-u Ba -
kıda, digәrlәri isә Daşkәsәn, Sumqayıt,
Gәn cә, Tәrtәr kimi şәhәr vә rayonlardadır.
Ümu mi faydalı sahәsi 12 kv.m vә 214
kv.m intervalında olan obyektlәrdәn biri
Ba kı şәhәri, Nizami rayonu, Qara Qa ra yev
prospektindә yerlәşir. Bu dövlәt әm la kının
ümumi faydalı sahәsi 67.9kv.m-dir.
İnvestor üçün gәlirliola bilәcәk digәr bir
qeyri-yaşayış sahәsi Tәrtәr şәhәri, Ni za mi

küçәsindәdir. Obyektin ümumi fay da lı
sahәsi 68.5kv.m-dir. Dövlәtә mәxsus sәhm
paketlәrinin hәr raca çıxarıldığı sәhmdar
cәmiyyәtlәri kәnd tәsәrrüfatı, nәqliyyat,
tәmir-tikinti vә digәr sahәlәrә aiddir.
Ümumi sәhm lә ri nin 30%-45%-lik sәhm
pa ket lә ri özәl lәş di rilәcәk dövlәt әmlakları
Lәnkәran, Şir van, Xaçmazla yanaşı, digәr
şәhәr vә ra yon larda yerlәşir. Hәrraca
çıxarılan sәhm lә rin ilkin qiymәti 6 min 251
manat vә 125 min 992 manat arasındadır.

Tam elektronlaşmış hәrrac pro se dur la -

rından istifadә edәrәk prosesә qoşulmaq
istәyәnlәr komitәnin informasiya re surs -
la rına müraciәt edә bilәr. Belә ki, hәr kәs
rәs mi sayt (emdk.gov.az) vә Özәllәşdirmә
por talı (privatization.az) vasitәsilә hәrraca
çı xarılan dövlәt әmlakları barәdә әtraflı
mә lumat әldә edәrәk onlayn formada seç -
diyi әmlakın sifarişçisinәçevrilә bilәr.
Әm lak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi in ves -
tor ları, sahibkarları, iş adamlarını vә әm -
lak sahibi olmaq istәyәn hәr kәsi hәr rac -
lar da fәal iştiraka dәvәt edir.

Azәrbaycanla Almaniya arasında özәl lәş -
mә ilә bağlı әmәkdaşlıq daha da ge niş lәnir.
Belә ki, Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Ko mi -
tәsinin sәdri Kәrәm Hәsәnov ilә Al ma ni ya
Federativ Respublikası Özәllәşdirmә Qu -
rumunun rәhbәri Stefan Ramge arasında Ber -
lin şәhәrindә ikitәrәfli görüş keçirilib. Mәq sәd
daşınmaz әmlak idarәçiliyi vә özәl lәşdirmә, o
cümlәdәn ölkәmizdә da şın maz әmlak
bazarının formalaşdırılması sa hә sindә
Almaniyanın aidiyyәti dövlәt, qey ri-hökumәt
vә özәl qurumları ilә әlaqәlәrin qu rulması,
әmәkdaşlığın inkişafı olub. Eyni za manda, bu
sahәdә birgә fәaliyyәt im kan la rı vә tәcrübә
haqqında geniş mü za ki rә lә rin aparılması da
görüşün әsas mәq sәd lә rin dәn oldu.

Komitә sәdri Kәrәm Hәsәnov bildirib ki,
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İl -
ham Әliyevin rәhbәrliyi ilә aparılan iq tisadi
islahatlar son nәticәdә makroiqtisadi gös -
tәricilәrin, habelә ölkә iqtisadiyyatına da xil
olan xarici investisiyaların artmasına sә bәb
olub. Hәyata keçirilәn iqtisadi is la hat lar
fonunda daşınmaz әmlak idarәçiliyi vә
özәllәşdirilmә sahәsindә dә mühüm tәd bir lәr
reallaşdırılmaqdadır. Özәllәşmә pro se sinin
müasir yanaşmalar әsasında hәyata ke -
çirilmәsi, әmlak idarәçiliyindә modern üsul -
ların tәtbiqi, bu sahәdә şәffaflığın mak si mum
artırılması istiqamәtindә ardıcıl işlәr gö rülüb.

Nәticәdә bu sahәdә iqtisadi fәallıq güc lәnib,
biznes mühiti daha da yax şı laş dı rı lıb.

Komitә sәdri bildirib ki, müasir ida rә et -
mә standartlarının, innovativ yanaşmaların
tәt biq edildiyi özәllәşmә sahәsindә dә pro -
ses modernlәşdirilir, elektron müstәviyә ke -
çid daha da genişlәndirilir. Bu baxımdan
da şın maz әmlak idarәçiliyini, özәllәşdirmә
pro seslәrini әhatә edәn elektron xidmәtlәr
әha linin istifadәsinә verilib. 

Qeyd edilib ki, hazırkı mәrhәlәdә özәl -
lәş dirilәn dövlәt әmlakı müstәqil qiy mәt -
lәn diricilәr vә mәslәhәtçilәr cәlb olunmaqla

ba zar prinsiplәri әsasında qiymәtlәndirilir,
açıq hәrraclar vә investisiya müsabiqәlәri
va si tәsilә özәllәşdirilmәyә çıxarılır. Özәl -
lәş dir mә sahәsindә innovativ yenilik, xü su -
si model olan Elektron hәrracın istifadәyә
ve rilmәsi investorların işini xeyli sa dә lәş di -
rib. Artıq özәllәşmә ilә bağlı hәrraclarda iş -
ti rakçı statusu әldә etmәk vә prosesdә әm -
laka sahib olmaq prosedurları onlayn re jim -
dә vә elektron qaydada hәyata keçirilir. Di -
gәr innovativ yeniliklәrdәn biri dә hәrrac
pro sesini internet resursları üzәrindәn canlı
rejim dә izlәmәk imkanının yaradılmasıdır.

Özәllәşdirmә prosesindә şәffaflığın
daha da artırılması, potensial yerli vә xarici
in vestorlar üçün optimallığın vә in for ma si -
ya tәminatının genişlәndirilmәsi mәqsәdilә
“Özәllәşdirmә portalı” fәaliyyәt göstәrir.
Portal vasitәsilә özәllәşdirilmәyә çıxarılan
dövlәt әmlakı barәdә bütün iqtisadi vә
maliyyә göstәricilәrini özündә ehtiva edәn
geniş spektrli mәlumatlar tәqdim olunur.
Portala baxış sayı artıq 2 milyonu ötüb.

Vurğulanıb ki, Azәrbaycanda hazırda iri
mü әssisәlәrin özәllәşdirilmәsi nәzәrdә tutu -
lur. Belә müәssisәlәrin özәllәşdirilmәsinә

xa rici investorların cәlb edilmәsi mühüm
әhә miyyәt kәsb edir. Maşınqayırma, me tal -
lur giya, dәzgahqayırma, cihazqayırma,
kim ya, yeyinti mәhsulları, kәnd tәsәrrüfatı,
yün gül sәnaye, sәhiyyә, mәdәniyyәt, idman
vә turizm sektorlarında özәllәşdirmә sa hә -
sin dә әmәkdaşlıq üçün geniş imkanlar
möv cuddur. Özәllәşdirilәn müәssisәlәrin
döv lәt büdcәsinә vә büdcәdәnkәnar dövlәt
fond larına olan borclarının silinmәsi vә di -
gәr imtiyazlar müzakirә edilir. Hәmçinin
özәl lәşdirilmәdәn qabaq hәmin dövlәt әm -
lak larının restrukturizasiyası aparılır. 

Almaniya Federativ Respublikası Özәl -
lәş dir mә Qurumunun rәhbәri Stefan Ram -
ge dә görüşün әhәmiyyәtindәn danışıb. Bil -
dirib ki, tәdbir ölkәlәr arasında dövlәt әm -
lakının idarәedilmәsi vә özәllәşdirmә sa hә -
sindә tәcrübә mübadilәsinin aparılması, tәt -
biq olunan yeniliklәr vә innovativ la yi hә lә -
rin öyrәnilmәsi, bu sahәdә әlaqәlәrin qu rul -
ma sı baxımından çox yaxşı vasitәdir.

Tәdbirdә Azәrbaycan Respublikasının
Al maniya Federativ Respublikasındakı
föv qәladә vә sәlahiyyәtli sәfiri Ramin Hә -
sә nov da iştirak edib.

Ölkәmizin ilk rәsmi Ünvan Portalı
(www.unvanportali.az) istifadәyә verilib.
Bu mәqsәdlә Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsi tәrәfindәn dekabrın 6-da dövlәt
qu rum larının, ictimai tәşkilatların, na vi qa -
siya şirkәtlәrinin nümayәndәlәrinin,әmlak
vә nәqliyyat ekspertlәrinin iştirakı ilә
geniş İctimai Tәqdimat keçirilib. Tәdbirin
mәqsәdi ünvan mәsәlәlәri ilә bağlı bütün
göstәricilәri bir virtual platformada cәm -
lәşdirәn bu portalın istifadә qaydaları,
üstünlüklәri ilә bağlı әtraflı mәlumat
vermәk, o cümlәdәn vәtәndaşların, dövlәt
qurumlarının, bәlәdiyyәlәrin bu layihәdәn
ala bilәcәklәri faydanı izah etmәkdir. 

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin
Aparat rәhbәri Azәr Bәşirov çıxış edәrәk
bil dirib ki, Azәrbaycan Respublikası Pre -
zi denti cәnab İlham Әliyevin 1 noyabr
2013-cü il tarixli Fәrmanı ilә tәsdiq edil -
miş “Azәrbaycan Respublikasında Ünvan
Re yestrinin fәaliyyәtini tәmin edәn in for -
masiya sistemi haqqında” әsasnamәyә uy -
ğun olaraq ölkәdә müasir Ünvan Reyestri
İnformasiya Sistemi (ÜRİS) qurulub. Bu
istiqamәtdә inkişaf etmiş ölkәlәrin tәc rü -
bәlәri nәzәrdәn keçirilib, әn optimal va ri -
an ta әsasәn yeni yanaşmalar tәtbiq edilib.

Yeni ünvanvermә qaydalarına әsasәn,
“giriş ünvanı konsepsiyası”ndan istifadә
olunur. Ünvanlar binalara yox, binanın hәr
bir girişinә ayrıca verilir. Bu beynәlxalq
standarta cavab vermәklә yanaşı, ünvan
axtarışına sәrf olunan vaxtı minimuma
endirir.

İnsanların sosial-mәişәt hәyatının ra -
hat lığına hәdәflәnәn yeni ünvanvermә
qay daları poçt, tәcili tibbi yardım, föv qә la -
dә hallar vә digәr xidmәtlәrin fәaliyyәti
za manı operativliyi tәmin edir. 

Komitә vә  yerli icra hakimiyyәtlәri ilә
bir gә aparılan işlәr nәticәsindә res pub -
likanın şәhәr vә rayon mәrkәzlәrindә 7244
küçә vә prospektә, kәnd yaşayış mәn tә qә -
lәri üzrә 19 minә yaxın nәqliyyat in fra -
struk turu obyektlәrinә (NİO) yeni adlar
ve ri lib vә yeni yaradılmış ÜRİS-nә daxil
edi lib. Hazırda ÜRİS-dә respublikanın
şәhәr, rayon mәrkәzlәri vә qәsәbәlәri ol -
maqla  ümumilikdә 16155 adlı NİO vә on -
lar üzrә 834 min әdәdә yaxın giriş ünvanı,
420 minә yaxın daxili ünvan mәlumatları
toplanıb. 

Artıq elektron idarәçilik müstәvisinә
keçәn Ünvan Reyestrinin mәlumat bazası
di gәr dövlәt orqanlarının informasiya sis -

tem lәri ilә inteqrasiya edir. 
Ünvan Portalının istifadәyә verilmәsi

dә bu sahәdә mühüm innovativ addım lar -
dandır. Portal ünvanla bağlı bütün mә lu -
matları bir yerdә cәmlәşdirәn vahid plat -
formadır. Sayt Ünvan Reyestri İn for ma si -
ya Sisteminin mәlumat bazası әsasında
ya ra dılıb, yeni vә köhnә ünvanlar bu
mәkanda yerlәşdirilib. Vәtәndaşlar, dövlәt

qurumları vә hüquqi şәxslәr ünvanlarla
bağ lı rәqәmsal şәkildә toplanmış mә lu -
mat ları rәsmi, fasilәsiz vә çevik qaydada
Por taldan әldә edә bilirlәr. 

Bu informasiya resursu Avropada Ün -
van Mәlumatları İnfrastrukturu
(EUARDİN) prinsiplәri әsasında ha zır lanıb.
Ünvan Portalı Milli Mәkan Mә lu mat ları
İnfrastrukturunun açar veb ser vis lәrin dәn

biridir vә Milli Mәkan Mә lu mat la rı
İnfrastrukturunun qurulmasına xidmәt edir. 

Portalın istifadәyә verilmәsi pro se sin -
dә dövlәt qurumları, ictimai tәşkilatlar vә
mütәxәssislәrlә birlikdә müzakirәlәr apa -
rı lıb. Gәlәcәkdә dә saytın daha da tәk mil -
lәş dirilmәsi ilә bağlı yeni ideya vә fikirlәr
dә yәrlәndirilәcәk.   

Daha sonra Ünvan Portalının fun k si -
onal lığı real rejimdә tәqdim olunub. Qeyd
edilib ki, istifadәçi portala daxil olaraq
öncә ünvanın yerlәşdiyi rayonu seçir. Da -
ha sonra rayon daxili qәsәbәni, küçәni, ob -
yek tin növünü daxil edәrәk axtarış böl -
mәsinә seçilir. Ekranda hәmin ünvanın
vir t ual olaraq koordinatları әks olunur.
“Se çimlәr” bölmәsinә daxil olmaqla ob -
yek tin giriş ünvanı, yerlәşdiyi küçә, sәr -
hәdlәri, parsellәri istifadәçiyә bәlli olur.
Hәm çinin bu bölmәdәn onlar obyektin
yaxınlığında yerlәşәn yaşayış zolaqlarını,
su kanalları, magistral yolları, dәmir
yollarını müәyyәn edә bilirlәr. Eyni
zamanda axtarışa verildikdә ictimai
obyektlәr dә avtomatik olaraq әks olunur.  

Әgәr obyektin yerlәşdiyi ünvanın adı
istifadәçi üçün yenidirsә, o köhnә ünvana
görә dә axtarış edә bilir. Bundan başqa

isti fadәçilәr obyekti ünvanla yanaşı ko or -
di nata görә dә axtarmaq imkanına ma lik -
dir. Bu zaman onlar uzunluq vә en da irә -
sini qeyd edirlәr. Hәmçinin vәtәndaşlar
olduğu yerdәn gedәcәyi ünvana qәdәr
olan mәsafәni dә müәyyәn edә bilirlәr. 

Әsas pәncәrәnin yuxarısında yerlәşmiş
“Mә lumat” düymәsi vasitәsi ilә istifadәçi
onu maraqlandıran müxtәlif suallara ca -
vab tapa bilәr vә telefon va si tә si lә  ope ra -
torla birbaşa әlaqә yarada bilәr.

Daha sonra çıxış edәn Nәqliyyat, Ra bi -
tә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinin
Mә lumat Hesablama Mәrkәzinin direk to -
ru Elnar Әsәdov, Vәtәndaşlara Xidmәt vә
So sial İnnovasiyalar üzrә Dövlәt Agent -
liyinin Elektron hökumәt vә rә qәm sa lin -
no vasiyalar şöbәsinin müdiriCeyhun Sal -
manov Ünvan portalının bu sahәnin in ki -
şa fında yeni mәrhәlә olacağını bildiriblәr.
Eyni zamanda,QHT rәhbәrlәri olan Azәr -
baycan İnternet Forumunun prezidenti Os -
man Gündüz, Konstitusiya Araşdırmalar
Fon dunun prezidenti Әlimәmmәd Nu ri -
yev Ünvan Portalının istifadәyә veril mәs -
i ni yüksәk qiymәtlәndiriblәr. 

Sonda tәdbir iştirakçılarını maraq lan -
dı ran suallar cavablandırılıb.

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsindә
Beynәlxalq Könüllülәr Günü ilә bağlı tәd -
bir keçirilib. Tәdbirdә komitәnin “Kö nüllü
fә aliyyәti” ilә bağlı hәyata keçirdiyi iş lәr -
dәn bәhs edilib. Bildirilib ki, gәnclәrә dәs -
tәk vә onların mәşğulluq sәviyyәsini yük -
sәlt mәk istiqamәtindә “Könüllülk proq -
ramı”-nı hәyata keçirir. Azәrbaycan Res -
pub likasının “Könüllü fәaliyyәt haqqında”
Qa nununa әsasәn bu layihә ali tәhsilli
gәnc lәrin peşәkar bilik vә bacarıqlarının
ar tırılmasına, komitәnin kadr potensialının

tәk millәşdirilmәsinә yönәlib. Bu günә qә -
dәr könüllülük fәaliyyәti üçün ümu mi lik -
dә 800-ә yaxın gәnc müraciәt edib. On lar -
dan 240-a yaxını könüllü olaraq fәaliyyәtә
cәlb olunub. İntizamlılıq, kollektivdә iş lә -
mәk, ünsiyyәt, tәşkilatçılıq, tәşәbbüskarlıq
kimi şәxsi keyfiyyәt vә bacarıqlar üzrә
qiymәtlәndirilәn 80-ә yaxın könüllü ko -
mitәnin qurumlarında işlә tәmin olunub.
Peşәkar vә müasir tәfәkkürlü gәnclәrin
xidmәt sferalarına, regional ofislәrә elәcә
dә, müxtәlif layihәlәr üzrә işә qәbul

edilmәsi komitәnin fәaliyyәti üzrә yeni
ideyaların yaranmasını tәmin edir.

Könüllü fәaliyyәtә qәbul edilәn tәlәbә
vә mәzunlar ixtisas üzrә tәhsil müddәtindә
әldә etdiklәri nәzәri biliklәrini tәlimlәr
vasitәsilә inkişaf etdirir. Real iş mühitindә
fәaliyyәt isә könüllülәrin  zәngin tәcrübә
qazanmasına şәrait yaradır. 

Vәtәndaşların qarşılanması vә әla qә -
dar әmәkdaşlara yönlәndirilmәsi, mü ra ci -
әt lәrә әsasәn әrizә formalarının dol du rul -
ma sına kömәkliyin göstәrilmәsi xid mәt -

lәr dә vәtәndaş mәmnunluğunu tәmin et -
mәk mәqsәdilә proqramın istiqamәtlәrini
әha tә edir. Elәcә dә, xidmәtlәr üzrә mü ra -
ci әt edәn vәtәndaşlara qanunvericiliyin vә
qay daların düzgün izah edilmәsi vә Azәr -
bay can Respublikası qanunvericiliyinin
tә lәblәrinә zidd olmayan digәr fәaliyyәt
sa hәlәri dә könüllülük proqramına da xil -
dir.

Daha sonra Beynәlxalq Könüllülәr
Günü ilә bağlı tәqdimat olub. Bildirilib ki,
gәncin könüllük  fәaliyyәti nәticәsindә әl -

dә etdiyi tәcrübә, bilik vәbacarıqlar gә lә -
cәk dә onun peşәkar kimi formalaşmasına
kö mәk edir. Komitә dә elә bu prinsipә uy -
ğun olaraq gәnclәrin könüllük fәaliyyәtinә
xüsusi önәm verir. 

Qeyd edilib ki, ali tәhsilli, 18-30 yaş
ara sı, kompüter vә dil biliklәri olan hәr kәs
kö nüllü olmaq üçün müraciәt edә bilәr.
Gös tәrilәn tәlәblәrә cavab verәn şәxslәr
ko mitәnin rәsmi saytında “Könüllü fә aliy -
yәt” bölmәsinә daxil olaraq müraciәt edә
bilәr. Müraciәt edәnlәr mövcud meyarlara

uyğun yoxlandıqdan sonra uyğun mü sa hi -
bә yә dәvәt olunur. Müsahibә üzrә uğur
qazanan şәxslәrlә müqavilә bağlanır vә
onlar 2-3 aylıq proqram üzrә tәlimlәrә
cәlb olunur. Proqramın sonunda test im ta -
ha nından keçәn könüllülәrә sertifikat vә
xa siy yәtnamә tәqdim olunur.

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi
tәrә findәn tәşkil olunan “Könüllülük proq -
ra mı” gәnclәrin sosiallaşmasına,  dün ya -
gö rüş ünün, şәxsi vә praktiki bacarıqlarının
artırılmasına dәstәk olur.

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi tә -
rә findәn dekabrın 4-ü dövlәt әmlaklarının
özәl lәşdirilmәsi üzrә növbәti hәrrac ke çi -
ril di. Bu dәfә dәElektron hәrrac sis te min -
dәn istifadә edәn vәtәndaşlar әlavә vaxt
itir mә dәn, mәşğuliyyәtdәn uzaqlaşmadan
seç dik lәri dövlәt әmlakının sifarişçisinә
çev ril di. Şәffaflıq vә mәmnunluq prin sip -
lә ri әsasında yaradılan şәrait  hәrracda iş ti -
rak çı ların fәallığını tәmin etdi. Özәl lәş mә -
yә çıxarılan dövlәt әmlaklarından 15-i hәr -
rac da öz sahibini tapdı. 4-ü kiçik dövlәt

mü әssisә vә obyekti, 4-ü qeyri-yaşayış sa -
hә si vә 7-si nәqliyyat vasitәsi olan dövlәt
әm lakları üzrә ümumilikdә 21 sifariş qә -
bul edilmişdir. Verilәn sifarişlәrin özәl lәş -
di rilәn dövlәt әmlaklarından çox ol ması
hәr racı rәqabәtli etdi.

Ofis vә xidmәt obyekti kimi istifadә
üçün uyğun olan qeyri-yaşayış sa hә lә rin -
dәn biri Sәbail rayonu, A.İsgәndәrov kü -
çә sindә yerlәşir. Ümumi faydalı sahәsi
36.9kv.m olan bu obyektin hәrracında 2 si -
fa riş çinin mübarizәsi tәyin olunan qiymәti

2 dәfәdәn çox yüksәltdi. Belә ki, qalib iş -
ti rakçı ilkin qiymәti 13 min 500 manat
olan әmlak üçün 28 min manat tәklif etdi.
Ba kı şәhәri, Yasamal rayonu, N.Nә ri ma -
nov küçәsi, 9 ünvanındakı obyektin ümu -
mi faydalı sahәsi isә 88.8kv.m-dir. Paytaxt
üz rә özәllәşdirilәn digәr qeyri-yaşayış sa -
hә lәri isә Suraxanı rayonu әrazisindә yer -
lәşir.

Nәqliyyat vasitәlәri üzrә geniş seçim
im kanı vәtәndaşların bu növ dövlәt әm -
lak ları üzrә hәrraclarda iştirak marağını ar -

tırır. Bu dәfә özәllәşdirilәn 7 av to mo bil -
dәn 3-nә ümumilikdә 8 sifariş verilmişdir.
Belә ki, rәqabәtli hәrracda buraxılış ili
2006, ilkin hәrrac qiymәti 3 min manat
olan Vaz markalı avtomobil üçün iş ti rak çı -
lar dan biri 4 min 350 manat tәklif etdi.
Özәl lәşdirilәn digәr avtomobillәr isә
BMW, Mercedes, Vaz vә Nissan mar ka la -
rı na aiddir.

Kiçik dövlәt müәssisә vә obyekt lә rin -
dәn biri paytaxtın  Xәzәr rayonu, Buzovna
qә sә bәsi, M.Sübhi küçәsindәki 7 saylı

Sto matoloji poliklinikadır. Yüksәk iqtisadi
po ten siala malik әmlakın ümumi faydalı
sa hәsi 418.9kv.m-dir. Torpaq sahәsi ilә
bir gә özәllәşdirilәn obyekt investorun seç -
di yi biznes sahәsi üzrә gәlirli fәaliyyәtә
im kan verir. Binәqәdirayonu, M.Ә.Rә sul -
za dә qәsәbәsi, M.Davudoğlu küçәsindә
yer lә şәn mağaza isә sahibkarlıq fәaliyyәti
üçün uyğun seçimdir. Adı çәkilәn bu әm -
la kın ümumi faydalı sahәsi 217.8kv.m-dir.
Özәl lәşdirilәn digәr kiçik dövlәt mü әssi sә -
lәri paytaxtın Sabunçu rayonunda vә Şәm -

kirin Xuluf kәndindә yerlәşir. 
Qeyd edәk ki, komitә tәrәfindәn növ -

bә ti hәrrac dekabrın 11-i keçirilәcәk. Hәr -
ra ca ümumilikdә 83 dövlәt әmlakı çı xa rı -
lıb. Onlardan 35-i kiçik dövlәt müәssisә vә
ob yekti, 21-i qeyri-yaşayış sahәsi, 7-si
nәq liy yat vasitәsi, 20-si isә sәhmdar cә -
miy yәtidir. Dövlәt әmlakları ilә tanış ol -
maq vә hәrraclarda iştirak etmәk istәyәn
şәxs lәr komitәnin rәsmi saytı
(emdk.gov.az) vә Özәllәşdirmә portalına
(privatization.az) daxil ola bilәr.

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi vә -
tәn daşların xidmәtlәrdәn rahatlıqla fay da -
lan ması üçün hәr hәftә “Әmlakını qey diy -
ya ta al vә mülkiyyәtinә sahib ol” kam pa -
ni yasını keçirir. Artıq ölkә regionları üzrә

is tiqamәt alan aksiya ilә bölgәlәrdә ya şa -
yan әhali dә әlavә ünvanlara getmәdәn da -
şın maz әmlakın qeydiyyatı xid mәt lә rin -
dәn istifadә edәcәk. Sosial kampaniyanın
sәy yar xidmәt avtobusunun regionlar üzrә

ilk dayanacağı Xızı rayonudur.Komitәnin
bü tün növ daşınmaz әmlaklarla bağlı tәq -
dim etdiyiqeydiyyat xidmәtlәri 10-14 de -
kabr tarixlәrindә09:00-dan 17:00-a qәdәr
Xızı rayonu, Gilәzi qәsәbәsi, Araz Rüs tә -

mov küçәsi, 1 ünvanında (Bәlәdiyyә bi na -
sının qarşısında)göstәrilәcәk.

Qeyd edәk ki, rayonun bütün kәnd vә
qә sәbәlәrindәn olan sakinlәr mobil ofis lә rә
fәrdi yaşayış evlәri, bağ evlәri, hә yәt ya nı

torpaq sahәlәri vә digәr daşınmaz әm lak -
larla bağlı müraciәt edә bilәr. Aksiya za manı
qeydiyyat xidmәtlәrinin gös tә ril mә si ilә
yanaşı, tәlәb olunan sәnәdlәr, xid mәt haqqı
vә rüsumun miqdarı ilә bağlı vә tәndaşların

suallarıcavablandırılacaq. Müasir standart -
lara cavab verә n avto bus lar da keyfiyyәtli
xidmәtin tәşkili daha çox sakinin qeydiyyat
xidmәtindәn istifadәsini reallaşdırır, vә tәn -
daş mәmnunluğunu tәmin edir. 

2019-cu ilin ilk hərracı: 147 dövlət əmlakı özəlləşməyə çıxarıldı

Azərbaycanla Almaniya arasında özəlləşdirmə ilə bağlı əməkdaşlıq daha da genişlənir

Azərbaycanın ilk rəsmi Ünvan Portalı istifadəyə verilib

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində Beynəlxalq Könüllülər Günü qeyd olunub

Dekabrın ilk hərracında 15 dövlət əmlakı öz sahibini tapdı

“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol” kampaniyası artıq bölgələrə doğru istiqamətlənib
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİ AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi vətəndaşların müraciətlərinə həssaslıqla yanaşır

04 dekabr 2018-ci il tarixdə Bakı şəhəri üzrə keçirilmiş  hərracda satılmış istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlaklarının siyahısı

Tenderin predmeti “Azәrbaycan Respublikasının
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin 9 әrazi şöbәsi
ilә fiber-optik rabitә kanalının vә daxili (lokal) kom -
pü ter şәbәkәsinin qurulması, 16 әrazi şöbәsi üçün vi -
de omüşahidә sisteminin yaradılmasıişinin satın alın -
ması”dır.

Tenderdә optik rabitә xәtlәrinin, lokal kompüter
şә bә kәlәrinin qurulması, videomüşahidә sis tem lә ri -
nin yaradılmasısahәsindә tәcrübәsi olan vә ixtisaslı
iş çi heyәtinә malik nüfuzlu yerli hüquqi şәxslәr iş ti -
rak edә bilәrlәr.

Tender predmeti haqqında әtraflı mәlumat ten de -
rin Әsas şәrtlәr toplusunda verilir. Tenderdә iştirak et -
mәk istәyәnlәr aşağıdakı mәblәğdә iştirak haqqını
gös tә rilәn bank hesabına köçürdükdәn sonra tenderin
Azәr baycan dilindә tәrtib olunmuş Әsas şәrtlәr top lu -
su nu Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti139A (otaq
№ 405, tel.: (+99412)5654195 (daxili: 2021); e-mail:
nya qubov@emdk.gov.azNatiq Yaqubov) ünvanından
ala bilәrlәr.

İştirak haqqı 350 (üçyüz әlli) manat
AZN Hesabı
Qurum: Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi
VÖEN: 2000015631
H/h: AZ84CTRE00000000000002647970
Büdcә sәviyyәsinin kodu – 7
Büdcә tәsnifatının kodu – 142340 
Emitent
Dövlәt Xәzinәdarlıq Agentliyi
Bank kodu: 210005
VÖEN: 1401555071
M.h: AZ41NABZ01360100000000003944

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır
İddiaçılar tenderdә iştirak etmәk üçün aşağıdakı

sәnәdlәri tәqdim etmәlidirlәr:
- tenderdә iştirak etmәk üçün yazılı müraciәt;
-tenderdә iştirak haqqının ödәnilmәsi barәdә bank

sәnәdi;
- tender tәklifi (zәrflәrin açıldığı tarixdәn sonra әn

azı 30 bank günü qüvvәdә olmalıdır);
- tender tәklifi dәyәrinin 2 %-i hәcmindә bank

tәminatı (Tender tәklifinin qüvvәdә olma tarixindәn
sonra әn azı 30 (otuz) bank günü qüvvәdә olmalıdır);

- vergilәrә vә digәr icbari ödәnişlәrә dair yerinә
yetirilmәsi vaxtı keçmiş öhdәliklәrin olmaması
haqqında müvafiq vergi vә sosial müdafiә orqanından
arayış;

- iddiaçının son bir ildәki fәaliyyәti haqqında
vergi orqanları tәrәfindәn tәsdiq olunmuş maliyyә
hesabatının surәti (iddiaçı bir ildәn az müddәtdә
fәaliyyәt göstәrirsә, hәmin dövrü әhatә edәn maliyyә
hesabatının surәti);

- iddiaçının son bir ildәki maliyyә vәziyyәti
haqqında bank arayışı;

- iddiaçının analoji işlәr (layihәlәr) üzrә iş
tәcrübәsini tәsdiq edәn sәnәdlәr;

- iddiaçının ilkin qeydiyyat sәnәdlәrinin müvafiq
qaydada tәsdiq edilmiş surәtlәri (iddiaçının tam adı,
hüquqi statusu, nizamnamәsinin qeydiyyatdan
keçdiyi ölkә vә әsas fәaliyyәt yeri göstәrilmәklә) vә
rekvizitlәri;

-digәr sәnәdlәr:işlәrin icra edilmәsini tәmin
edәcәk işçilәr haqqında mәlumat (mövcud

sertifikatlar әlavә edilmәklә), habelә tenderin әsas
şәrtlәr toplusunda göstәrilәn digәr sәnәdlәr.

İddiaçılar tender tәklifi vә tender tәklifinin bank
zәmanәti istisna olmaqla digәr sәnәdlәri әsli vә surәti
olaraq 2(iki) nüsxәdә tәqdim edirlәr.

İddiaçılar tender tәklifi (zәrflәrin açıldığı tarixdәn
sonra әn azı 30 bank günü qüvvәdә olmalıdır) vә
tender tәklifi dәyәrinin 2 %-i hәcmindә bank
tәminatını (Tender tәklifinin qüvvәdә olma tarixindәn
sonra әn azı 30 (otuz) bank günü qüvvәdә olmalıdır)
bağlı, möhürlәnmiş, imzalanmış zәrflәrdә 2 nüsxәdә
(“Әsli” vә “Surәti”) tәqdim etmәlidirlәr. İddiaçıların
tәkliflәrinin “Әsli” vә “Surәti” arasında fәrqlәr
olduqda üstünlük üzәrindә “Әsli” sözü yazılmış
nüsxәyә verilәcәkdir.

İddiaçıların tenderә tәqdim edәcәklәri bütün
sәnәdlәr Azәrbaycan Respublikasının dövlәt dilindә
tәrtib olunmalıdır. 

Tender predmeti üzrә işlәr satınalma müqavilәsi
imzalandığı tarixdәn etibarәn 45 (qırx beş)tәqvim
günü müddәtindә icra olunmalıdır.

Tender tәkliflәrinin qiymәtlәndirilmәsindә

aşağıdakı meyarlara üstünlük verilәcәkdir:
a) iddiaçının maliyyә göstәricilәrinә dair tәlәblәr;
b) görülәn işlәrә dair tәlәblәr;
c) ixtisaslı mütәxәssislәrә dair tәlәblәr.

İddiaçılar tenderdә iştirak etmәk üçün yuxarıda
göstәrilәn sәnәdlәri (tender tәklifi vә tender tәklifinin
bank tәminatı istisna olmaqla) 10yanvar 2019-cu il
tarixinә qәdәr (saat 11.00-dәk), tender tәklifini vә
tender tәklifinin bank tәminatını isә 21yanvar 2019-
cuil tarixә qәdәr (saat 11.00-dәk) Bakı şәhәri, Heydәr
Әliyev prospekti, 139A  (otaq № 404) nömrәli
ünvana tәqdim etmәlidirlәr.

Göstәrilәn vaxtdan gec tәqdim olunmuş zәrflәr
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların tәkliflәri 22yanvar 2019-cuil tarixdә
(saat 11.00-da) Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti,
139A(otaq № 309)  nömrәli ünvanda açılacaqdır.

Açılışda iddiaçıların sәlahiyyәtli nümayәndәlәri
iştirak edә bilәrlәr.

Tender komissiyası 

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi vәtәndaşların
müraciәtlәrinin operativ cavablandırılması, dәrhal
hü quqi yardım göstәrilmәsi, qanunvericilik pro se dur -
la rının izah edilmәsi mәsәlәlәrinә xüsusi diqqәtlә ya -
na şır. Komitәnin rәhbәr işçilәri tәrәfindәn mütәmadi
ola raq vәtәndaş qәbulu keçirilir. Müraciәtlәr әsasәn,

da şın maz әmlakların dövlәt qeydiyyatı, torpaqların
tә yi natı üzrә istifadәsi vә kateqoriyasının dә yiş di ril -
mә si, texniki pasport vә digәr sәnәdlәrin alınması ilә
bağ lı olur. Hәmçinin dövlәt әmlaklarının özәl lәş di ril -
mә  si vә icarәsi ilә bağlı suallar da vәtәndaşlar tә rә fin -
dәn verilir.

Hәr bir vәtәndaşın müraciәtinә hәrtәrәfli qayğı vә
hәs saslıqla yanaşılır. Bütün mәsәlәlәrin qa nun ve ri ci -
li yә uyğun olaraq hәlli istiqamәtindә işlәr yerinә ye ti -
ri lir. Bәzәn komitәnin fәaliyyәt istiqamәtlәrinә aid
olmayan suallar da ünvanlanır. Hәmin müraciәtlәr dә
aidiyyәti üzrә göndәrilmәsi üçün qeydiyyata alınır. 

Qeyd edilmәlidir ki, 2018-ci ilin noyabr ayı әrz in -
dә Azәrbaycan Respublikasının Әmlak Mәsәlәlәri
Döv lәt Komitәsinin yerli qurumlarının rәhbәrlәri
respublikanın 56 rayonu üzrә vәtәndaş qәbulu
keçirib. Ay әrzindә ümumilikdә 232 nәfәr vәtәndaş
qәbul edilib, onların şikayәt vә әrizәlәrinin bir qismi

yerindәcә hәll olunub, qaldırılan bәzi mәsәlәlәr isә
araşdırılması üçün nәzarәtә götürülüb. 

Mәlumat üçün bildirilir ki, yerli qurumların
rәhbәrlәri tәrәfindәn vәtәndaşların qәbulu komitәnin
rәsmi internet sәhifәsindә yerlәşdirilmiş qrafikә
uyğun olaraq hәr ay keçirilir.

Bakı şəhəri  üzrə 04 dekabr 2018-ci il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış  nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

08 yanvar 2019-cu il tarixində saat 15.00-da təkrar hərraca çıxarılacaq dövlət nəfinə müsadirə edilmiş  əmlakların siyahısı

08 yanvar 2019-cu il tarixində saat 15.00-da ilkin hərraca çıxarılacaq dövlət nəfinə müsadirə edilmiş  əmlakların siyahısı

04 dekabr 2018-ci il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış dövlət nəfinə müsadirə edilmiş əmlakın siyahısı

Qeyd: Hәrracda iştirak etmәk istәyәn fiziki vә hüquqi
şәxslәr satışa çıxarılan әmlakla tanış olmaq vә sifariş vermәk üçün
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi yanında  Hәrracların Tәşkili
üzrә Auksion Mәrkәzinә müraciәt edә bilәrlәr. Hәrraclarda
qanunvericiliyә müvafiq olaraq alıcı hesab edilәn, sifarişi vә digәr
zәruri sәnәdlәri tәqdim etmiş, satılan әmlakın ilkin satış qiymәtinin
10 %  hәcmindә beh ödәmiş 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.
Sifarişlәr vә aşağıdakı sәnәdlәr (elektron xidmәt vasitәsilә verilәn
sifariş istisna olmaqla) Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion
Mәrkәzindә hәrracın keçirilmәsinә әn azı 3 bank günü qalanadәk
qәbul olunacaqdır:

- hüquqi şәxslәr üçün tәsis sәnәdlәrinin müәyyәn olunmuş

qaydada tәsdiq edilmiş surәtlәri;
- fiziki şәxslәr üçün şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәdin surәti;
- aşağıdakı hesaba 10% behin köçürülmәsini tәsdiq edәn

sәnәdin surәti;
Hesab nömrәsi:
Dövlәt Xәzinәdarlıq Agentliyi, Kod 210005, VÖEN

1401555071, 
Müxbir hesab AZ85NABZ01360100000003003944, SWİFT

BİK CTREAZ22.

Vәsaiti alan:Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin  yanında
Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzi,
Hesab № AZ77CTRE00000000000002647902  VÖEN
2000325371. 

Büdcә tәsnifatının kodu: 142191
Büdcә sәviyyәsinin kodu: 7

Ünvan: Bakı şәhәri, Nәrimanov rayonu, Z.Xәlil 11              
Tel: 193

Qeyd: Hәrracda iştirak etmәk istәyәn fiziki vә hüquqi
şәxslәr satışa çıxarılan әmlakla tanış olmaq vә sifariş vermәk üçün
Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi yanında  Hәrracların Tәşkili
üzrә Auksion Mәrkәzinә müraciәt edә bilәrlәr. Hәrraclarda
qanunvericiliyә müvafiq olaraq alıcı hesab edilәn, sifarişi vә digәr
zәruri sәnәdlәri tәqdim etmiş, satılan әmlakın ilkin satış qiymәtinin
10 %  hәcmindә beh ödәmiş 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.
Sifarişlәr vә aşağıdakı sәnәdlәr (elektron xidmәt vasitәsilә verilәn
sifariş istisna olmaqla) Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion
Mәrkәzindә hәrracın keçirilmәsinә әn azı 3 bank günü qalanadәk
qәbul olunacaqdır:

- hüquqi şәxslәr üçün tәsis sәnәdlәrinin müәyyәn olunmuş

qaydada tәsdiq edilmiş surәtlәri;
- fiziki şәxslәr üçün şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәdin surәti;
- aşağıdakı hesaba 10% behin köçürülmәsini tәsdiq edәn

sәnәdin surәti;
Hesab nömrәsi:
Dövlәt Xәzinәdarlıq Agentliyi, Kod 210005, VÖEN

1401555071, 
Müxbir hesab AZ85NABZ01360100000003003944, SWİFT

BİK CTREAZ22.

Vәsaiti alan:Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin  yanında
Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzi,
Hesab № AZ77CTRE00000000000002647902  VÖEN
2000325371. 

Büdcә tәsnifatının kodu: 142191
Büdcә sәviyyәsinin kodu: 7

Ünvan: Bakı şәhәri, Nәrimanov rayonu, Z.Xәlil 11              
Tel: 193

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi sahәsi

(kv.m)
Özәllәşdirilәn torpaq

sahәsi (kv.m)
Hәrraca çıxarılan  ilkin
satış qiymәti (manat)

Hәrracda yekun
satış qiymәti

Sәrәncamın
№-si vә tarixi

1
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Sәbail rayonu, A.İsgәndәrov

küçәsi, ev 3/5
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Sәbail rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın zirzәmisi 36.9 x 13500 28000 

№115
09.09.2016

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Suraxanı rayonu, Yeni Gü nәş li

qәsәbәsi, AB yaşayış sahәsi, bina 66
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Suraxanı rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi

9 mәrtәbәli binanın ya rım zir -
zә misi 17.2 kv.m vә zir zә mi -

sinin bir hissәsi 22.9 kv.m
40.1 x 5000 5000 

№23
03.02.2017

3
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Suraxanı rayonu, Qaraçuxur

qәsәbәsi, 4048/49-cu mәhәllә, bina 3
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Suraxanı rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
9 mәrtәbәli binanın

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
49.5 x 7500 7500 

№18
19.01.2018

4
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Yasamal rayonu, N.Nәrimanov

küçәsi, 9
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Yasamal rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
88.8 x 15000 15000 

№151
04.11.2016

№ 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 Xarici İşlәr Nazirliyi BMW 730 Li (qәzalı vәziyyәtdә) 2006 5000 5000 36/18  01.11.2018
2 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsinin Lәnkәran Şәhәr Statistika İdarәsi VAZ-21043 2006 4000 4300 36/18  01.11.2018
3 Azәrbaycan Respublikasının Milli Mәclisinin İşlәr İdarәsi Nissan Maxima 2006 4500 4500 36/18  01.11.2018
4 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsinin Gәncә Şәhәr Statistika İdarәsi VAZ-21043 2006 3000 4350 36/18   01.11.2018
5 Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt Nazirliyi, Azәrbaycan Dövlәt Musiqili Teatrı Mercedes Benz E 280 1998 7000 7000 36/18   01.11.2018
6 Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsinin Cәlilabad rayon Statistika İdarәsi VAZ-2106 2005 1800 1800 36/18   01.11.2018
7 Şәki Şәhәr İcra Hakimiyyәti VAZ-2121 1985 1000 1000 36/18   01.11.2018

Sıra sayı Әmlakın adı Әmlakın yerlәşdiyi ünvan Ölçü vahidi Miqdarı Әmlakın start (satış) qiymәti                    10% beh                                Hәrracların sayı
Binəqədi rayonu

1 "Huawei" markalı  mobil telefon Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 35 3.5 5
Nərimanov rayonu

1 "HP Deskjet 1513" markalı çoxfunksiyalı qurğu Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 36 3.6 3
Xətai rayonu

1 "Samsung" markalı mobil telefon Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 15 1.5 5
Quba rayonu

1 "Mersedes-180" markalı  avtomobil Quba rayonu Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 4500 450 2
Sumqayıt şəhəri

1 "Qazel" markalı avtomobil Sumqayıt şәhәri Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 1750 175 5

manatla

Sıra sayı Әmlakın adı Әmlakın yerlәşdiyi ünvan Ölçü vahidi Miqdarı Әmlakın start (satış) qiymәti                    10% beh                                

Binəqədi rayonu

1 Müxtәlif markalı mobil telefonlar Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 13 327 32.7

Sabunçu rayonu

1 "Nokia 225" markalı  mobil telefon Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 50 5

manatla

Sıra sayı Әmlakın adı Әmlakın yerlәşdiyi ünvan Ölçü vahidi Miqdarı Әmlakın start  qiymәti                    Әmlakın satış qiymәti                    

Binəqədi rayonu

1 1995-ci il istehsalı olan "Hyundai Accent" markalı avtomobil Hәrracların Tәşkili üzrә Auksion Mәrkәzinin tәyin etdiyi saxlanc yeri әdәd 1 1000 1000
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"Bakı Dəzgahqayırma" ASC 

Mühasibat balansı
"Bakı Dəzgahqayırma" ASC

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat  

"Bakı Dəzgahqayırma" ASC 
Mənfəət və zərər haqqında hesabat 

(xərclər infunksiyalar üzrə) 

2019-cu il yanvar ayının 15-də keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

"Bakı Dəzgahqayırma" ASC
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

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
olmaqla) Sәhmdar cәmiyyәtlәrinin sәhmlәrinin vә müştәrәk
müәssisәlәrin nizamnamә kapitalındakı dövlәtin payının pul
hәrraclarında satışı üzrә hәrrac komissiyasına   hәrracın
keçirilmәsinә әn geci 3 bank günü qalanadәk aşağıdakı sәnәdlәr
tәqdim olunmalıdır:

-müәyyәn edilmiş qaydada tәsdiq olunmuş formada sifariş;
-müәyyәn edilmiş hesaba behin köçürülmәsini tәsdiq edәn ödәmә
sәnәdinin surәti;

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

-hüquqi şәxslәr üçün tәsis sәnәdlәrinin müәyyәn olunmuş
qaydada tәsdiq edilmiş surәtlәri;        

-fiziki şәxslәr üçün şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәdin surәti.
Pul hәrracı 2019-cu ilin yanvar ayının 15-dә saat 09:30-da

Azәrbaycan Respublikasının Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin
İnformasiya Texnologiyaları vә Mәlumat İdarәetmә Mәrkәzindә
(ünvan: Bakı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 139 A)
keçirilәcәkdir.

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

Bölü mün
maddәni

n sayı 

Qeydl
әrә

istinad 
31.12.2017 31.12.2016

AKTİVLӘR 
1 Uzunmüddәtli aktivlәr 
10 Qeyri maddi aktivlәr 301 824,00 303 786,00 

11 Torpaq, tikili vә avadanlıqlar 905 434,00 1 008 778,00 
CӘMİ UZUNMÜDDӘTLİ

AKTİVLӘR 
1 207 258,00 1 312 564,00 

20 Ehtiyatlar 510 404,00 537 866,00 

21 Qısamüddәtli debitor borcları 41 922,00 13 172,00 

22
Pul vәsaitlәri vә onların

ekvivalentlәri 
1,00 -   

24 Sair qısamüddәtli aktivlәr 299 842,00 488 601,00 
CӘMİ QISAMÜDDӘTLİ

AKTİVLӘR 
852 169,00 1 039 639,00 

CӘMİ AKTİVLӘR 2 059 427,00 2 352 203,00 
KAPİTAL VӘ ÖHDӘLİKLӘR 

3 KAPITAL  

30
Ödәnilmiş nominal

(Nizamnamә) kapital 
1 522 110,00 1 785 976,00 

34
Bölüşdürülmәmiş mәnfәәt

(ödәnilmәmiş zәrәr) 
1 180,00 15 525,00 

CӘMİ KAPİTAL 1 523 290,00 1 801 501,00 
ÖHDӘLİKLӘR

CӘMİ UZUNMÜDDӘTLİ
ÖHDӘLİKLӘR 

-   -   

52
Vergi vә sair mәcburi ödәnişlәr

üzrә öhdәliklәr 
-   7 893,00 

53 Qısamüddәtli kreditor borcları 186 397,00 193 069,00 
54 Sair qısamüddәtli öhdәliklәr 349 740,00 349 740,00 

CӘMİ QISAMÜDDӘTLİ
ÖHDӘLİKLӘR 

536 137,00 550 702,00 

CӘMİ ÖHDӘLİKLӘR 536 137,00 550 702,00 
CӘMİ KAPİTAL VӘ

ÖHDӘLİKLӘR 
2 059 427,00 2 352 203,00 

Qeydl
әrә
isti-
nad 

Ödәnilmiş
Nizamnamә

kapitalı 

Emis -
siya
gәliri 

Geri
alınmış
kapital

(sәhmlәr) 

Kapital ehtiyatları 
Bölüşdürülm
әmiş mәnfәәt
(ödәnilmәmiş

zәrәr) 

Cәmi 
yenidәn

qiymәtlәndir
mә üzrә
ehtiyat 

Mәzәnnә
fәrqlәri

üzrә
ehtiyat 

Qanun-
vericilik

üzrә
ehtiyat 

Nizamna
mә üzrә
ehtiyyat 

Digr
ehtiyat-

lar 

1 yanvar 2016-ci il tarixinә qalıq 1 785 976,00 -   
-   

1 785 976,00 

1 yanvar 2016-ci il tarixinә düzәlişlәrdәn sonra
qalıq

1 785 976,00 -   -   -   -   -   -   
-   -   

1 785 976,00 

Hesabat dövründә xalis mәnfәәt (zәrәr) 15 525,00 15 525,00 
Kapitalın maddәlәr arasında köçürülmәsindәn

әvvәl 31 dekabr 2016 ci il tarixә qalıq
1 785 976,00 -   -   -   -   -   -   

-   
15 525,00 1 801 501,00 

31 dekabr 2016 tarixә qalıq 1 785 976,00 -   -   -   -   -   -   -   15 525,00 1 801 501,00 
1 yanvar 2016 tarixә qalıq 1 522 110,00 -   -   -   -   -   -   -   15 525,00 1 801 501,00 

1 yanvar 2017 tarixә düzәlişlәrdәn sonra qalıq 1 522 110,00 -   -   -   -   -   -   -   15 525,00 1 537 635,00 

Hesabat dövründә xalis mәnfәәt (zәrәr) 1 180,00 1 180,00 
Kapitalın maddәlәr arasında köçürülmәsindәn

әvvәl 31 dekabr 2017 ci il tarixә qalıq
1 522 110,00 -   -   -   -   -   -   -   16 705,00 1 538 815,00 

31 dekabr 2017 tarixә qalıq 1 522 110,00 -   -   -   -   -   -   -   16 705,00 1 538 815,00 
2017 ci il tarixә kapitalda dәyişikliklәrin cәmi -   -   -   -   -   -   -   -   1 180,00 1 180,00 

Bölümün
madәnin

sayı

Qeyd
lәrә
isti-
nad

31.12.2017 31.12.2016

60 Әsas әmәliyyat gәlirlәri 296 184,00 204 807,00 
70 Satışın maya dәyәri (86 328,00) (52 214,00)

Ümumi mәnfәәt 209 856,00 152 593,00 
72 İnzibati xәrclәr (208 676,00) (137 068,00)

Әmәliyyat mәnfәәti (zәrәri) 1 180,00 15 525,00 
Vergiqoymadan әvvәl mәnfәәt (zәrәr) 1 180,00 15 525,00 

78 Mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr -   -   
34 Hesabat dövründә xalis mәnfәәt (zәrәr) 1 180,00 15 525,00 

İşçi heyyәtiüzrәxәrclәr 117 086,00 94 220,00 
Amortizasiyaxәrclәri 34 788,00 15 362,00 

Cәmiәmәliyyatxәrclәri: 151 874,00 109 582,00 

Qeyd
lәrә
isti-
nad 

31.12.2017 31.12.2016

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn pul vәsaitlәrinin
hәrәkәti 

Vergiqoymadan әvvәl mәnfәәt vә ya zәrәr 1 180,00 15 525,00 
112 ** Әsas vәsaitlәrin amortizasiyası 34 788,00 15 362,00 

** silinmiş/xaricolmuş әsas vәsaitlәrin
qalıq dәyәri

272 492,00 244 427,00 

Dövriyyә kapitalının dәyişmәsindәn әvvәl
әmәliyyat gәliri

308 460,00 275 314,00 

Әmәliyyat fәaliyyәtindәn yaranan pul
vәsaitlәrinin xalis hәrәkәti 

308 460,00 275 314,00 

111 Әsas vәsaitlәrin alınması (581 863,00) -   

digәr tәrәflәrә verilmiş qısamüddәtli vә
uzunmüddәtli borclar üzrә pul

vәsaitlәrinin xaricolmaları  
317,00 

digәr tәrәflәrә verilmiş qısamüddәtli vә
uzun müddәtli borcların geri qay ta rıl ma sın -
dan yaranan pul vәsaitlәrinin daxilolmaları 

615 659,00 (233 839,00)

İnvestisiya fәaliyyәtindәn yaranan pul
vәsaitlәrinin xalis hәrәkәti 

34 113,00 (233 839,00)

Pul vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin
artması (azalması) 

342 573,00 41 475,00 

bank overdraftları çıxılmaqla pul
vәsaitlәri vә onların ekvivalentlәrinin ilin

sonuna olan qalığı 
342 573,00 41 475,00 

342 572,00 41 475,00 

“Bakı Dəzgahqayırma" Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin sədri cənab E.Bağırova.

Rəy 
Mәn “Bakı Dәzgahqayırma " Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinin (bundan sonra Cәmiyyәt

adlandırılacaq) 31 dekabr 2017-ci il tarixinә maliyyә vәziyyәti, mәnfәәt vә ya zәrәrlәr vә digәr
mәcmu gәlir, kapitalda dәyişikliklәr vә göstәrilәn tarixdә başa çatan il üçün pul vәsaitlәrinin hәrәkәti
hesabatlarından, habelә uçot siyasәtinin әhәmiyyәtli prinsiplәrinin qısa tәsviri dә daxil olmaqla,
maliyyә hәsabatlarna edilәn izahedici qeydlәrdәn ibarәt maliyyә hesabatlarının auditini apamışam.

Hesab edirәm ki, әlavә edilmiş maliyyә hesabatları Cәmiyyәtin 31 dekabr 2017-ci il tarixinә
maliyyә vәziyyәtini, habelә maliyyә nәticәlәrini vә göstәrilәn tarixdә başa çatan il üzrә pul
vәsaitlәrinin hәrәkәtini Beynәlxalq Maliyyә Hesabatlarına (MHBS) uyğun olaraq bütün әhәmiyyәtli
aspektlәrdә düzgün әks etdirir.

Rәy üçün әsaslar
Mәn auditi Beynәlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrә mәnim

mәsuliyyәtlәrim әlavә olaraq hesabatımın “Maliyyә hesabatlarının auditi üçün auditorun
mәsuliyyәti” bölmәsindә tәsvir edilir. Mәn Azәrbaycan Respublikasının Qanunvericiliyinә әsasәn
maliyyә hesabatlarının auditinә aid olan etik normalar ilә Mühasiblәrin Beynәlxalq Etika Standartları
Şurasının Peşәkar Mühasiblәrin Etika Mәcәllәsinin  tәlәblәrinә uyğun olaraq Cәmiyyәtdәn asılı
deyilәm vә mәn digәr etik öhdәliklәrimi bu tәlәblәrә uyğun yerinә yetirmişәm. Hesab edirәm ki, әldә
etdiyim audit sübutları rәyimi әsaslandırmaq üçün yetәrli vә münasibdir.

Maliyyә hesabatlarına görә rәhbәrliyin vә Cәmiyyәtin idarә edilmәsinә mәsul şәxslәrin
mәsuliyyәti

Rәhbәrlik maliyyә hesabatlarının Beynәlxalq Maliyyә Hesabatları Standartlarına(MHBS) uyğun
olaraq hazırlanmasına vә düzgün tәqdim edilmәsinә vә rәhbәrliyin fikrincә, dәlәduzluq vә ya sәhvlәr
nәticәsindә әhәmiyyәtli tәhrif olmadığı maliyyә hesabatlarının hazırlanmasına imkan verәn zәruri
daxili nәzarәt sisteminin tәşkilinә görә mәsuliyyәt daşıyır.

Maliyyә hesabatlarını hazırladıqda, rәhbәrlik Cәmiyyәti lәğv etmәk vә ya işini dayandırmaq
niyyәtindә olmadığı, yaxud bunu etmәkdәn başqa münasib alternativi olmadığı halda, rәhbәrlik
Cәmiyyәtin fasilәsiz fәaliyyәt göstәrmәk qabiliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinә, müvafiq hallarda
fasilәsiz fәalliyәtә aid olan mәsәlәlәr haqqında mәlumatların açıqlanmasına vә mühasibat uçotunun
fasilәsiz fәaliyyәt prinsipinin istifadә edilmәsinә görә mәsuliyyәt daşıyır. 

İqtisadi subyektin İdarә edilmәsinә cavabdeh olan sәlahiyyәtli  şәxslәr, Cәmiyyәtin maliyyә
hesabatlarının tәqdim etmә prosesinә nәzarәtә görә mәsuliyyә tdaşıyır.

Maliyyә hesabatlarının auditinә görә auditorun mәsuliyyәti
Mәnim mәqsәdim tәqdim edilmiş maliyyә hesabatlarında, dәlәduzluq vә ya sәhvlәr nәticәsindә,

әhәmiyyәtli tәhriflәrin olub-olmadığına dair kafi әminlik әldә etmәk vә rәyimin dәdaxil olduğu
auditor hesabatını tәqdim etmәkdir. Kafi әminlik әminliyin yüksәk sәviyyәsidir, lakin o BAS-a uyğun
aparılmış auditin әhәmiyyәtli tәhriflәri hәr bir halda aşkar edәcәyinә zәmanәt vermir. Tәhriflәr
dәlәduzluq vә ya sәhvlәr nәticәsindә yarana bilәr vә ayrılıqda yaxud mәcmu olaraq, istifadәçilәrin
belә edilmiş maliyyә hesatları әsasında qәbul etdiklәri iqtisadi qәrarlarına tәsir etmә ehtimalı olduğu
halda әhәmiyyәtli hesab edilir.

"RM Audit" Mәhdud Mәsuliyyәtli Cәmiyyәtinin 
direktoru-Audit Partnyoru        Miriyev Rasәt Abasәt oğlu.

Bakı, Azәrbaycan Respublikası, 
18 iyun 2018-ci il

Sıra
sayı

Sәhmdar cәmiyyәtinin                                      adı vә tәsis tarixi Sәhmdar cәmiyyәtinin hüquqi ünvanı

Nizam namә
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 Azәrmetalinvest  №164   17.03.1999 Sumqayıt şәhәri, Sülh küçәsi, 1 385889.00 192944 2.00 58673 30.41 117346.00 58673.00 5867.30

2 Azinterservis №1107  01.12.1997 Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Heydәr Әliyev prospekti, 106 "a" 886154.00 443077 2.00 133167 30.06 266334.00 133167.00 13316.70

3 Bәrdә Kәrpic №641   25.08.1997 Bәrdә rayonu, Tәrtәr magistralı, Zümürxaç kәndi 585036.80 292519 2.00 87756 30.00 175512.00 87756.00 8775.60

4 Bәrdә Mexaniki Tәmir № 272   25.10.2000 Bәrdә rayonu, Alaçadırlı kәndi 245038.00 122519 2.00 36787 30.03 73574.00 36787.00 3678.70

5 Çatal Broyler №775    18.05.1998 Beylәqan rayonu, Eyvazalılar kәndi 371507.60 185753 2.00 55751 30.01 111502.00 55751.00 5575.10

6 Goranboy Sәnaye İnşaat №84  31.03.2009 Goranboy şәhәri, S.Vurğun küçәsi, 80 47708.00 23854 2.00 10724 44.96 21448.00 10724.00 1072.40

7 Kürdәmir Kәndkimya Tәchizat №234   09.02.1998 Kürdәmir şәhәri,Bakı prospekti, 18 481441.20 240720 2.00 72218 30.00 144436.00 72218.00 7221.80

8 Kürdәmir Quşçuluq № 565  08.08.1997 Kürdәmir rayonu, Әrәbxana kәndi 355231.00 177616 2.00 53560 30.15 107120.00 53560.00 5356.00

9 Lәki Sinklәnmiş qablar №532   06.04.1998 Ağdaş rayonu, Lәki qәsәbәsi 178828.00 89414 2.00 26835 30.01 53670.00 26835.00 2683.50

10 Lerik Kәndkimya №1178  15.12.1997 Lerik rayonu,Bilnә kәndi 65807.20 32903 2.00 9871 30.00 19742.00 9871.00 987.10

11 Oğuz Kәndkimya №235  09.02.1998 Oğuz rayonu,Kәrimli kәndi 242067.80 121033 2.00 36320 30.01 72640.00 36320.00 3632.00

12 Sabirabad İnşaat Sәnaye №97  18.03.2008 Sabirabad rayonu, Qaragüney kәndi 100570.00 50285 2.00 22647 45.04 45294.00 22647.00 2264.70

13 Salyan İnşaat Materialları №86  11.03.2008 Salyan şәhәri, 20 Yanvar küçәsi 76186.00 38093 2.00 17155 45.03 34310.00 17155.00 1715.50

14 Salyan İnşaat Xidmәt №362  28.11.2007 Salyan şәhәri, N.Babayev küçәsi, 8 73100.00 36550 2.00 16494 45.13 32988.00 16494.00 1649.40

15 Salyan Reproduktor Quşçuluq №46  31.01.2002 Salyan rayonu, Qaraçala qәsәbәsi 220530.00 110265 2.00 33099 30.02 66198.00 33099.00 3309.90

16 Şamaxı Dәmir Beton №1205   15.12.1997 Şamaxı rayonu, Şәhriyar qәsәbәsi 20321.60 10160 2.00 3048 30.00 6096.00 3048.00 304.80

17 Şәki Tikinti Quraşdırma №50    05.03.2007 Şәki rayonu, Cumakәnd kәndi 153738.00 76869 2.00 31878 41.47 63756.00 31878.00 3187.80

18 Şәmkir Nәqliyyat Ekspedisiya №21    06.01.1998 Şәmkir rayonu, Dәllәr qәsәbәsi 30753.60 15376 2.00 4614 30.01 9228.00 4614.00 461.40

19 Sumqayıt  Kimya Tikinti-12 №903    16.06.1998 Sumqayıt şәhәri, H.Z.Tağıyev qәsәbәsi 110087.80 55043 2.00 16527 30.03 33054.00 16527.00 1652.70

20 Xırdalan Nәqliyyat №927  27.10.1997 Abşeron rayonu, Xırdalan şәhәri 59230.60 29615 2.00 8904 30.07 17808.00 8904.00 890.40



5ШЯНБЯ, 8 ДЕКАБР 2018-ci il, №48 (1101) Åëàíëàð
“SABUNÇU ELMİ İSTEHSALAT VƏ MAŞINQAYIRMA” AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN SƏHMLƏRİNİN SATIŞI ÜZRƏ

İNVESTİSİYA MÜSABİQƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASIƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏTKOMİTƏSİNİN ELANI

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

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

“Dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsinin sürәtlәndirilmәsi vә
idarә edilmәsinin sәmәrәliliyinin artırılması ilә bağlı bәzi
tәdbirlәr haqqında” Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 19
iyul 2016-cı il tarixli 1003 nömrәli Fәrmanının 4.2-ci bәndinin
icrasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә “Azәrbaycan Respublikasında
dövlәt әmlakının özәllәşdirilmәsinin II Dövlәt Proqramı”na vә
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 17 iyul 2001-ci il tarixli
533 nömrәli Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş “İnvestisiya
müsabiqәsinin keçirilmәsi Qaydaları”na uyğun olaraq
Azәrbaycan Respublikasının Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi
“Sabunçu Elmi İstehsalat vә Maşınqayırma” Açıq Sәhmdar
Cәmiyyәtinin (bundan sonra “sәhmdar cәmiyyәti”) sәhmlәrinin
99,29 (doxsan doqquz tam yüzdә iyirmi doqquz) %-nin satışı
üzrә investisiya müsabiqәsi elan edir. 

MüsabiqәdәAzәrbaycanRespublikasınınhüquqivәfizikişәxsl
әriilәyanaşı, xariciinvestorlardaiştirakedәbilәrlәr.

Müsabiqәyәyekunvurularkәnmüәyyәnedilmişşәrtlәrnәzәrәal
ınmaqlamaksimumhәcmdәinvestisiyatәklifetmişvәonunsәmәrәl
iqoyuluşuüzrәöhdәlikgötürmüşiddiaçıya üstünlük verilәcәkdir.

1. Səhmdar cəmiyyəti haqqında məlumat
(01 dekabr2018-ci il tarixinə)

2. İddiaçılarqarşısındaqoyulanşərtvətələblər

2.1. Müәssisәninfәaliyyәtininbәrpası vә genişlәndirilmәsi
üzrә aşağıdakı mәsәlәlәrin hәllini özündә әks etdirәn vә
investisiya qoyuluşunun istiqamәtlәri, mәblәği vә müddәtlәri
göstәrilmәklә ümumi hәcmi 8 000 000 (sәkkiz milyon)
manatdan az olmayan İnvestisiya Proqramının tәqdim edilmәsi:

2.1.1. mövcud tikili vә qurğuların bәrpası vә ya yeni
tikililәrin inşasına dair tәkliflәr;

2.1.2. istehsal olunan mәhsulun çeşidinin artırılmasına dair
tәkliflәr;

2.1.3. istehsal olunacaqmәhsuldan asılı olaraq yeni
texnologiyaların tәtbiqinә dair tәkliflәr;

2.1.4. yeni iş yerlәrinin yaradılmasına dair tәkliflәr(150-dәn
az olmayaraq);

2.1.5. sәhmdar cәmiyyәtinin sәhmlәrinin alqı-satqı
müqavilәsi imzalandığı tarixdәn 120 (bir yüz iyirmi) gün

müddәtindә tәklif olunmuş investisiya hәcminin ümumi
mәblәğinin müәyyәn hissәsinin (5 (beş) %-ә qәdәrinin) pul
vәsaiti şәklindә sәhmdar cәmiyyәtinin hesablaşma hesabına
köçürülәcәk mәblәğinә vә ondan istifadәyә dair tәklif.

2.2. Dövlәt büdcәsinә ödәnilәcәk pul vәsaitinә dair tәklifin
verilmәsi 2 800 000 (iki milyon sәkkiz yüz min) manatdan vә ya
ödәniş gününә Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankının
rәsmi valyutamәzәnnәsinә uyğun olaraq ABŞ dolları ilә
ekvivalentindәn az olmamaq şәrti ilә).

3. İddiaçılar tərəfindən təqdim olunmalı sənədlər

3.1. Müsabiqәdә iştirak etmәk üçün әrizә (açıq zәrfdә tәqdim
edilir).

3.2. İddiaçının ciddiliyini tәsdiq edәn, qalib gәlәcәyi tәqdirdә
onun tәrәfindәn müsabiqәnin şәrt vә tәlәblәrinin icra
olunacağına tәminat verәn 500 000 (beş yüz min) manat
mәblәğindә vәsaitin beh olaraq Azәrbaycan Respublikası Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin Azәrbaycan Respublikasının
Mәrkәzi Bankındakı AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944
nömrәli (kod: 501004; müxbir hesab: AZ74 NABZ 0145 1700
0000 0000 1944; VÖEN: 9900071001; SWIFT bik:
NABZAZ2C) depozit manat hesabına köçürülmәsini tәsdiq
edәn qәbz vә ya hәmin mәblәğdә zәmanәt mәktubu (bank
qarantiyasının forması satıcı tәrәfindәn müәyyәn edilir). Qalib
gәlmiş iddiaçının ödәdiyi mәblәğ 2.2-ci bәnddә göstәrilәn şәrtin
yerinә yetirilmәsi zamanı nәzәrә alınacaq, qalib gәlmәyәn
iddiaçıların ödәdiyi mәblәğlәr isә geri qaytarılacaqdır.

3.3. İddiaçı hüquqi şәxs olduqda açıq zәrfdә aşağıdakı
sәnәdlәr tәqdim edilir:

- nizamnamәninnotarial qaydada tәsdiqlәnmiş surәti;
- iddiaçının hüquqi şәxs kimi qeydiyyatdan keçmәsini tәsdiq

edәn sәnәdlәrin notarial qaydada tәsdiqlәnmiş surәti;
- tәsis müqavilәsinin (olduqda) notarial qaydada

tәsdiqlәnmiş surәti;
- müәssisәninfәaliyyәtiniәksetdirәnmәlumattoplusu;
- Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә mövcud fәaliyyәti

haqmәlumat (xarici hüquqi şәxslәr üçün);
- tәqdimedilәnsәnәdlәrinsiyahısı.
İddiaçı fiziki şәxs olduqda açıq zәrfdә aşağıdakı sәnәdlәr

tәqdim edilir:
- şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәdin müvafiq qaydada tәsdiq

edilmiş surәti;
- iddiaçı haqqında mәlumat;
- sahibkarlıq fәaliyyәti haqqında mәlumat;
- Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә mövcud fәaliyyәti

haqqında mәlumat (xaricifiziki şәxslәrüçün);
- tәqdimedilәn sәnәdlәrin siyahısı.
Aşağıdakı sәnәdlәr iddiaçılar (hüquqivәfizikişәxslәr)

tәrәfindәn ikinci ayrıca möhürlәnmiş zәrfdә tәqdim edilir:
- İnvestisiyaProqramı;

- dövlәt büdcәsinә ödәnilәcәk pul vәsaitinә dair tәklif.
Xarici dildә hazırlanmış sәnәdlәr hәmin sәnәdlәrin

Azәrbaycan dilinә çevrilmiş vә iddiaçı tәrәfindәn tәsdiq edilmiş
mәtnlәri ilә birgә tәqdim edilmәlidirlәr. Mәtnlәr arasında
uyğunsuzluq aşkar edildikdә üstünlük Azәrbaycan dilindә tәrtib
edilmiş mәtnә verilәcәkdir.

4. Müsabiqə qalibinə tətbiq edilən şərt və tələblər

4.1. Müsabiqәnin qalibi aşağıdakıları tәmin etmәlidir:
4.1.1. Müsabiqәnin nәticәlәri haqqında protokol tәsdiq

olunduğu tarixdәn 30 (otuz) gün müddәtindә sәhmdar
cәmiyyәtinin sәhmlәrinin alqı-satqı müqavilәsinin
imzalanmasını;

4.1.2. Sәhmdar cәmiyyәtinin sәhmlәrinin alqı-satqı
müqavilәsi imzalandığı tarixdәn:

- 120 (bir yüz iyirmi) tәqvim günü müddәtindә әmәk haqqı
vә ona bәrabәr tutulan borclar üzrә ödәnişlәrin hәyata
keçirilmәsini (190 224 manat);

- müqavilәdә razılaşdırılacaq müddәtdә sәhmdar
cәmiyyәtinin dövlәt büdcәsinә vә DSMF-yә olan borclarının
ödәnilmәsini(1 950 077 manat); 

- 120 (bir yüz iyirmi) tәqvim günü müddәtindә tәklif etdiyi
pul vәsaitinin dövlәt büdcәsinә köçürülmәsini;

- 120 (bir yüz iyirmi) tәqvim günü müddәtindә tәklif etdiyi
investisiya hәcminin ümumi mәblәğinin İnvestisiya Proqramı ilә
müәyyәn edilmiş 5 (beş) %-ә qәdәr olan hissәsinin pul vәsaiti
şәklindә sәhmdar cәmiyyәtinin hesablaşma hesabına köçü rül -
mә sini;

- öhdәlik götürәcәyi sayda, lakin 150-dәn az olmayaraq, yeni
iş yerinin yaradılmasını;

- müqavilә ilә müәyyәn edilmiş digәr şәrt vә öhdәliklәrin
yerinә yetirilmәsini, habelә investisiya qoyuluşunun İnvestisiya
Proqramında göstәrilmiş istiqamәt, mәblәğ vә mәrhәlәlәrә
uyğun hәcmdә hәyata keçirilmәsini.

4.2. İddiaçılar sәhmdar cәmiyyәtinin Özәllәşdirmә planı
(Emissiya prospekti) ilә tanış olmaq vә investisiya müsabiqәsi
haqqında әlavә mәlumat әldә etmәk üçün 12 fevral 2019-cu il
tarixinәdәk iş günlәri saat 1000-dan 1730-dәk aşağıdakı ünvana
müraciәt edә bilәrlәr: Bakı şәhәri, Y.Sәfәrov küçәsi, 50, Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi, otaq 815, tel.: 490 24 08 (әlavә 208
vә 191).

4.3. İddiaçıların әrizә vә tәkliflәrinin qәbulu 12 fevral 2019-
cu il tarixinәdәk iş günlәri saat 1000-dan 1730-dәk bu ünvanda
aparılacaqdır: Bakı şәhәri, Y.Sәfәrov küçәsi, 50, Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi, otaq 815. 

4.4. Müsabiqә Komissiyası tәrәfindәn müsabiqә tәkliflәrinin
qiymәtlәndirilmәsi Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinin
inzibati binasında 15fevral 2019-cu il, saat 1500-dan başlayaraq
hәyata keçirilәcәkdir.

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 Sumqayıt şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası 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

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
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)

Şәki şәhәri üzrә: ünvan: Şәki şәhәri, Heydәr Әliyev
prospekti, 9A, әlaqә telefonu: (kod 02424) 4-26-10, 4-40-36

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 İnfor ma siya

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.

Hüquqiünvanı:

Sәhmdarcәmiyyәtininәsas
fәaliyyәtnövü:

Nizamnamәkapitalı:

Buraxılmışsәhmlәrinsayı:

Buraxılmışsәhmlәrinnövü:

Birsәhminnominaldәyәri:

İnvestisiya müsabiqәsindә
satışa çıxarılansәhmlәrinsayı:

İnvestisiy amüsabiqәsindә
satışa çıxarılan sәhmlәrin

ümumi nominal dәyәri:

Әhatәetdiyisahә vә torpaq
sahәsi üzәrindә yerlәşәn

tikililәrin xarakteristikası:

Azәrbaycan Respublikası,
Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu,
Sabunçu qәsәbәsi, İlyas
Aslanov küçәsi,5

Neft-mәdәn, kimya vә xalq
istehlakı mallarının istehsalı

10 100 000 (on milyon bir yüz
min) manat

5 050 000 (beş milyon әlli
min) әdәd

sәnәdsizadlı

2 (iki) manat

5 014 280 (beş milyon on dörd
min iki yüz sәksәn) әdәd

10 028 560 (on milyon iyirmi
sәkkiz min beş yüz altmış)
manat

sәhmdar cәmiyyәtinin
Özәllәşdirmә planında
(Emissiya prospektindә)
göstәrilmişdir

Sәhmdar cәmiyyәtinin digәr
müәssisәlәrdә iştirak payı:

Qeyri-maddiaktivlәr:

İstismara verildiyi il:

Sәhmdar cәmiyyәtinin ekoloji
vәziyyәti:

İşçilәrinsayı:

Sәhmdar cәmiyyәtinin
öhdәliklәri cәmi:

ocümlәdәn,

- dövlәt büdcәsinә olan
borclar: 

- әmәk haqqı vә ona bәrabәr
tutulan borclar:

- DSMF-yә olan borclar:

- mal, iş vә xidmәtlәrә 
görә borclar:

- sair borclar:

Debitor borcları:

yoxdur

1 089 (bir min sәksәn doqquz)
manat

1914

qәnaәtbәxş

102nәfәr

3 175 100 (üç milyon bir yüz
yetmiş beş min bir yüz) manat

635 226 (altı yüz otuz beş min
iki yüz iyirmi altı) manat

190 224 (bir yüz doxsan min
iki yüz iyirmi dörd)  manat

1 314 851 (bir milyon üç yüz
on dörd min sәkkiz yüz әlli
bir) manat

209 279 (iki yüz doqquz min
iki yüz yetmiş doqquz) manat

825 520 (sәkkiz yüz iyirmi beş
min beş yüz iyirmi) manat

296 917 (iki yüz doxsan altı
min doqquz yüz on yeddi)
manat

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

15 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, Suraxanı rayonu, Qara -
çuxur qәsәbәsi, Z.Şәrifov küçәsi, 22

Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti,
3 saylı Xüsusi Tәyinatlı Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi

9 mәrtәbәli binanın
zirzәmisinin bir hissәsi

140.0 x 17500 x 17500 1750 

№ 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, 11-ci

mikrorayon, bina 3
Sumqayıt Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Sumqayıt şәhәr
Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyi

5 mәrtәbәli binanın
yarımzirzәmisinin bir hissәsi

82.3 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
Yardımçı
tәsәrrüfat

Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Qala
qәsәbәsi, Qәdirli küçәsi, 15

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

2789.3 18697.0 x 70000 x  95000 165000 16500 

2
Şәki istirahәt

zonası
Şәki rayonu, Qudla kәndi

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

372.1 10000.0 x 33000 x  35000 68000 6800 

№ 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,

Ә.Cәmil küçәsi, 25
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Yasamal rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
9 mәrtәbәli binanın yarım -

zirzәmisinin bir hissәsi
169.2 x 40000 x 40000 4000 
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat 

Torpaq müsabiqə və hərracları yanvar ayının 10-da keçiriləcəkdir.
(Ərizələr 10 dekabr 2018-ci il tarixdən 10 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

(manatla)

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
Siyәzәn rayonu Siyәzәn

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Sumqayıt әrazi şöbәsi, Sumqayıt şәhәri, 18-ci
mәhәllә, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Sumqayıt şәhәri

30 kv.m İcarә 2.40 45.00 Sahibkarlıq II zona 305012001057

2
Abşeron rayonu

Novxanı Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Abşeron әrazi şöbәsi, Abşeron rayonu, Xırdalan
şәhәri, M.Hüseynzadә küçәsi 315 Tel: (012) 349 21 83 

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Abşeron rayonu

1000 kv.m Satılır 900.00 4150.00 Fәrdi yaşayış evi I qrup әkin 308012014574

3
Abşeron rayonu

Novxanı Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Abşeron әrazi şöbәsi, Abşeron rayonu, Xırdalan
şәhәri, M.Hüseynzadә küçәsi 315 Tel: (012) 349 21 83 

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Abşeron rayonu

554 kv.m Satılır 498.60 2299.10 Fәrdi yaşayış evi I qrup әkin 308012014573

4
Abşeron rayonu

Mehdiabad Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Abşeron әrazi şöbәsi, Abşeron rayonu, Xırdalan
şәhәri, M.Hüseynzadә küçәsi 315 Tel: (012) 349 21 83 

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Abşeron rayonu

1200 kv.m Satılır 1080.00 4092.00 Fәrdi yaşayış evi I qrup әkin 308012014557

5
Abşeron rayonu

Mehdiabad Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Abşeron әrazi şöbәsi, Abşeron rayonu, Xırdalan
şәhәri, M.Hüseynzadә küçәsi 315 Tel: (012) 349 21 83 

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Abşeron rayonu

500 kv.m Satılır 450.00 1705.00 Fәrdi yaşayış evi I qrup әkin 308012014378

6
Şirvan şәhәri Şirvan

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Şirvan әrazi şöbәsi Şirvan şәhәri, M.Rәsulzadә
küçәsi14 Tel: (021) 215 27 98

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Şirvan şәhәri

40 kv.m Satılır 44.00 712,00 71,00 Sahibkarlıq II zona 911012001728

7
Şirvan şәhәri Şirvan

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Şirvan әrazi şöbәsi Şirvan şәhәri, M.Rәsulzadә
küçәsi14 Tel: (021) 215 27 98

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Şirvan şәhәri

30 kv.m Satılır 43.50 840,00 84,00 Sahibkarlıq I zona 911012001683

8
Şirvan şәhәri Şirvan

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Şirvan әrazi şöbәsi Şirvan şәhәri, M.Rәsulzadә
küçәsi14 Tel: (021) 215 27 98

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Şirvan şәhәri

112 kv.m Satılır 84.00 689.00 Sahibkarlıq III zona 911012001702

9
Saatlı rayonu Әbil

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Şirvan әrazi şöbәsi Şirvan şәhәri, M.Rәsulzadә
küçәsi14 Tel: (021) 215 27 98

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Şirvan şәhәri

7,33 ha İcarә 66.00 550.00
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
III qrup әkin 908012000328

10
Saatlı rayonu Әbil

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Şirvan әrazi şöbәsi Şirvan şәhәri, M.Rәsulzadә
küçәsi14 Tel: (021) 215 27 98

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Şirvan şәhәri

4,5039 ha İcarә 40.50 338.00
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
III qrup әkin 908012000329

11
Neftçala rayonu Aşağı

Surra Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Şirvan әrazi şöbәsi Şirvan şәhәri, M.Rәsulzadә
küçәsi14 Tel: (021) 215 27 98

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Şirvan şәhәri

7500 kv.m İcarә 6.80 34.00
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
III qrup әkin 807012000617

12
Salyan rayonu Marışlı

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Şirvan әrazi şöbәsi Şirvan şәhәri, M.Rәsulzadә
küçәsi14 Tel: (021) 215 27 98

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Şirvan şәhәri

1300 kv.m İcarә 0.20 5.00 Heyvandarlıq örüş 809012002335

13
Yevlax rayonu Yevlax

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Mingәçevir әrazi şöbәsi, Mingәçevir şәhәri,
H.Әliyev prospekti 26/11 Tel:(024) 274 45 00 

10 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Mingәçevir şәhәri

39 kv.m Satılır 42.900 663.00 Sahibkarlıq II zona 901012001147

14
Yevlax rayonu Aşağı
Qarxun Bәlәdiyyәsi

Müsabiqә
ӘMDK-nin Mingәçevir әrazi şöbәsi, Mingәçevir şәhәri,

H.Әliyev prospekti 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
10 yanvar 2019, 15:00-dan

18:00-dәk Mingәçevir şәhәri
30 kv.m Satılır 2.265 270.00 Sahibkarlıq V qrup şәrti yararsız 901012001139

15
Kürdәmir rayonu

Mollakәnd Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Ucar әrazi şöbәsi, Ucar şәhәri, H.Әliyev prospekti
28 Tel: (020) 213 01 13

10 yanvar 2019, 15:00-
dәn18:00-dәk Ucar şәhәri

16,0 ha İcarә 16.12 320.00
Kәnd tәsәrrüfatı
(heyvandarlıq) 

IV qrup örüş 906012000684 

16
Göyçay rayonu

Qızılağac Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Ucar әrazi şöbәsi, Ucar şәhәri, H.Әliyev prospekti
28 Tel: (020) 213 01 13

10 yanvar 2019, 15:00-
dәn18:00-dәk Ucar şәhәri

700 kv.m Satılır 53.20 2800.00 Sahibkarlıq V qrup şәrti yararsız 408012001163

17
Xaçmaz rayonu Xaçmaz

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

546 kv.m Satılır 524.16 2621,00 263,00 Fәrdi yaşayış evi I zona 302012002983

18
Xaçmaz rayonu Xaçmaz

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

700 kv.m Satılır 672.00 3360,00 336,00 Fәrdi yaşayış evi I zona 302012002983

19
Xaçmaz rayonu Xaçmaz

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

154 kv.m Satılır 73.92 3542,00 355,00 Sahibkarlıq II zona 302012002994

20
Xaçmaz rayonu Xaçmaz

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

31 kv.m Satılır 14.88 713,00 72,00 Sahibkarlıq II zona 302012003010

21
Xaçmaz rayonu Seyid -
likәndyeri Bәlәdiyyәsi

Hәrrac 
ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,

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

500 kv.m Satılır 110.99 815,00 82,00 Fәrdi yaşayış evi I qrup әkin 302012002821

22
Xaçmaz rayonu Seyid -
likәndyeri Bәlәdiyyәsi

Hәrrac 
ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,

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

600 kv.m Satılır 133.19 978,00 98,00 Fәrdi yaşayış evi I qrup әkin 302012002638

23
Xaçmaz rayonu

Qobuqıraq Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

1000 kv.m Satılır 221.97 1430,00 143,00 Fәrdi yaşayış evi I qrup әkin 302012002942

24
Xaçmaz rayonu

Qobuqıraq Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

1000 kv.m Satılır 221.97 1430,00 143,00 Fәrdi yaşayış evi I qrup әkin 302012002943

25
Xaçmaz rayonu Nabran

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

500 kv.m Satılır 110.98 1100,00 110,00 Fәrdi yaşayış evi I qrup әkin 302012002979

26
Xaçmaz rayonu Nabran

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

500 kv.m Satılır 110.98 1100,00 110,00 Fәrdi yaşayış evi I qrup әkin 302012002231

27
Xaçmaz rayonu Nabran

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

1000 kv.m Satılır 221.97 2200,00 220,00 Fәrdi yaşayış evi I qrup әkin 302012002931

28
Xaçmaz rayonu İstisu

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Fәrdi yaşayış evi I qrup әkin 302012002843

29
Xaçmaz rayonu İstisu

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

500 kv.m Satılır 110.98 810,00 81,00 Fәrdi yaşayış evi I qrup әkin 302012002857

30
Xaçmaz rayonu

Uzunoba Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

5,0 ha İcarә 72.60 260,00 26,00
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
I qrup әkin 302012002984

31
Xaçmaz rayonu

Palçıqoba Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

1,3 ha İcarә 18.88 62,00 7,00
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
I qrup әkin 302012003031

32
Xaçmaz rayonu

Palçıqoba Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

3000 kv.m İcarә 0.44 14,00 2,00 Heyvandarlıq I qrup örüş 302012002531

33
Quba rayonu Quba

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

24 kv.m Satılır 9.60 960,00 96,00 Sahibkarlıq III zona 303012002496

34
Quba rayonu Qәçrәş

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

600 kv.m Satılır 77.32 600,00 60,00 Fәrdi yaşayış evi I qrup әkin 303012002424

35
Quba rayonu Birinci
Nügәdi Bәlәdiyyәsi

Hәrrac 
ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,

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

1,4 ha İcarә 2.03 70,00 7,00 Heyvandarlıq III qrup kollu örüş 303012002495

36
Quba rayonu Hacı -

hüseynli Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

900 kv.m İcarә 0.13 9,00 1,00 Heyvandarlıq I qrup örüş 303012002442

37
Quba rayonu Hacı -

hüseynli Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

3100 kv.m İcarә 0.45 31,00 4,00 Heyvandarlıq II qrup örüş 303012002443

38
Qusar rayonu İmam -
qulukәnd Bәlәdiyyәsi

Hәrrac 
ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,

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

1,09 ha İcarә 1.31 39,00 4,00
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
III qrup әkin 301012002109

39
Qusar rayonu İmam -
qulukәnd Bәlәdiyyәsi

Hәrrac 
ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,

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

11,0 ha İcarә 26.40 330,00 33,00
Kәnd tәsәrrüfatı

mәhsullarının istehsalı
II qrup әkin 301012002045

40
Qusar rayonu Quxuroba

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

1,0 ha İcarә 1.45 200,00 20,00
Kәnd tәsәrrüfatı
(heyvandarlıq) 

II qrup biçәnәk 301012002174

41
Qusar rayonu Quxuroba

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

1,0 ha İcarә 1.45 200,00 20,00
Kәnd tәsәrrüfatı
(heyvandarlıq) 

II qrup biçәnәk 301012002174

42
Qusar rayonu Quxuroba

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

1,0 ha İcarә 1.45 200,00 20,00
Kәnd tәsәrrüfatı
(heyvandarlıq) 

III qrup örüş 301012002178

43
Qusar rayonu Quxuroba

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

2,0 ha İcarә 2.90 400,00 40,00
Kәnd tәsәrrüfatı
(heyvandarlıq) 

II qrup biçәnәk 301012002172

44
Qusar rayonu Quxuroba

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

2,0 ha İcarә 2.90 400,00 40,00
Kәnd tәsәrrüfatı
(heyvandarlıq) 

II qrup biçәnәk 301012002173

45
Qusar rayonu Quxuroba

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

1,0 ha İcarә 1.45 200,00 20,00
Kәnd tәsәrrüfatı
(heyvandarlıq) 

II qrup örüş 301012002177

46
Şabran rayonu Şabran

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

120 kv.m Satılır 36.00 2004,00 201,00 Sahibkarlıq II zona 304012001044

47
Şabran rayonu Şabran

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

208 kv.m Satılır 62.40 3474,00 348,00 Sahibkarlıq II zona 304012000983

48
Şabran rayonu Şabran

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

350 kv.m Satılır 105.00 5845,00 585,00 Sahibkarlıq II zona 304012001045

49
Şabran rayonu Ağbaş

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

1000 kv.m Satılır 139.87 720,00 72,00 Fәrdi yaşayış evi I qrup әkin 304012000856

50
Şabran rayonu Ağbaş

Bәlәdiyyәsi
Hәrrac 

ӘMDK-nin Xaçmaz әrazi şöbәsi, Xaçmaz rayonu,
N.Nәrimanov küçәsi,10 Tel: (023) 325 39 72

10 yanvar 2019, 15:00-dәn
18:00-dәk Xaçmaz rayonu

1000 kv.m Satılır 174.78 720,00 72,00 Fәrdi yaşayış evi I qrup әkin 304012000386

51
Şәki rayonu Şәki

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev prospekti
9A Tel: (024) 244 26 10  

10 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Şәki şәhәri

300 kv.m Satılır 435.00 3450.00 Fәrdi yaşayış evi I zona 404012003666

52
Şәki rayonu Şәki

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev prospekti
9A Tel: (024) 244 26 10  

10 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Şәki şәhәri

600 kv.m Satılır 300.00 2466.00 Fәrdi yaşayış evi IV zona 404012004523

53
Şәki rayonu Şәki

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev prospekti
9A Tel: (024) 244 26 10  

10 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Şәki şәhәri

600 kv.m Satılır 300.00 2466.00 Fәrdi yaşayış evi IV zona 404012004525

54
Şәki rayonu Şәki

Bәlәdiyyәsi
Müsabiqә

ӘMDK-nin Şәki әrazi şöbәsi, Şәki şәhәri, H.Әliyev prospekti
9A Tel: (024) 244 26 10  

10 yanvar 2019, 15:00-dan
18:00-dәk Şәki şәhәri

600 kv.m Satılır 300.00 2466.00 Fәrdi yaşayış evi IV zona 404012004530



7ШЯНБЯ, 8 ДЕКАБР 2018-ci il, №48 (1101) Åëàíëàð
15 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Şəmkir şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

15 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 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 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 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
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)
Qax şәhәri üzrә: ünvan: Qax şәhәri, İ.Mustafayev küçәsi, 31

әlaqә telefonu: (kod 2425) 5-43-83

Bilәsuvar şәhәri üzrә:
ünvan: Bilәsuvar şәhәri, Puşkin küçәsi, 30 әlaqә telefonu:

(kod 02529) 5-01-17
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 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 respublikanın şәhәr vә rayonlarında

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

adına meydan (Gәncә şәhәr İcra Hakimiyyәtinin binası) әlaqә
telefonu: (kod 022) 256-13-76

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
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.

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 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.

№
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 satımış

hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
Sәmәd Vurğun

adına qәsәbә klubu
Şәmkir rayonu, Sәmәd

Vurğun qәsәbәsi
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt Nazirliyi,

Şәmkir Regional Mәdәniyyәt İdarәsi
111.9 215.0 x 3000 3000 x  1000 4000 400 

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

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

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

15 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, Nizami rayonu,

R.Rüstәmov küçәsi, 14
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Nizami rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
49.2 x 13000 x 13000 1300 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Sәbail rayonu,

M.Useynov küçәsi, 29
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Sәbail rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
4 mәrtәbәli binanın 4-cü
mәrtәbәsinin bir hissәsi

352.7 x 400000 x 400000 40000 

№
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
Yardımçı
tәsәrrüfat

Bilәsuvar rayonu,
Nәsimikәnd kәndi

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi

121.6 2408.0 x 2500 x 2500 5000 500 

2
Әmlak kom-

pleksi
Qax rayonu, Әmbәrçay kәndi

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

339.8 4801.5 x 21000 x 16500 37500 3750 

3
Әmlak kom-

pleksi

Bakı şәhәri, Binәqәdi rayonu,
3097-ci mәhәllә, Әhmәd

Rәcәbli küçәsi, 65D

İstehsal vә Xidmәt
Müәssisәlәrinin İdarәetmә

Mәrkәzi 
838.3 2853.4 1 100000 x  350000 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 satımış hissә (15%)

(manat)

Torpaq sahәsinin  ilkin
(satış) qiymәti  (manat)

Hәrraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

10% beh
(manat)

1
Qeyri-yaşayış

binası
Gәncә şәhәri, Nizami rayonu,
N.Nәrimanov prospekti, 185

İstehsal vә Xidmәt Müәssi sәlәrinin
İdarәetmә Mәrkәzi

211.4 375.0 x 7500 x 7500 15000 1500 

2
Yardımçı
tәsәrrüfat

Mingәçevir şәhәri, Kür çayının sağ
sahili

İstehsal vә Xidmәt Müәssi sәlәrinin
İdarәetmә Mәrkәzi

1909.1 21000.0 1 42500 15000 60000 102500 10250 

3
Yardımçı
tәsәrrüfat

Yevlax rayonu, Aran qәsәbәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi sәlәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi
1333.6 43583.0 x 50000 x  110000 160000 16000 

4 Tara müәssisәsi Astara şәhәri, H.Aslanov küçәsi, 40A
İstehsal vә Xidmәt Müәssi sәlәrinin

İdarәetmә Mәrkәzi
77.7 686.0 x 7500 x  7500 15000 1500 

№ 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, Sabunçu rayonu,

R.Qәmbәrov küçәsi, 12
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Sabunçu rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
80.7 x 16500 x 16500 1650 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mәrtәbәliliyi
Ümumi fay -
dalı 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, 613-cü mәhәllә, M.Mux tarov

küçәsi, bina 185B, 1-ci mәrtәbә, qapı 1, 2, 3
İstehsal vә Xidmәt Müәssi sә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
18 mәrtәbәli binanın 1-ci mәrtәbәsi 712.7 kv.m

vә yarımzirzәmisinin bir hissәsi 899.4 kv.m
1612.1 x 1500000 x 1500000 150000 
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15 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

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.
Neftçala şәhәri üzrә:
ünvan: Neftçala şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti 33, әlaqә

telefonu: (kod 02126) 3-39-21, 050-335-80-13

Şamaxı şәhәri üzrә:  ünvan: Şamaxı şәhәri, Heydәr Әliyev
prospekti 27, әlaqә telefonu: (kod 02026) 5-75-06

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 Bәrdә şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Bәrdә şәhәri üzrә: ünvan: Bәrdә şәhәri, Nizami küçәsi 83

әlaqә telefonu: (kod 2020) 5-27-77
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.

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 telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80
Şәmkir şәhәri üzrә: 

ünvan: Şәmkir şәhәri, S.Vurğun küçәsi, 162 әlaqә telefonu:
(kod 02230) 5-33-71

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 Qusar şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Qusar şәhәri üzrә: ünvan: Qusar şәhәri, M.Füzuli küçәsi 21,

әlaqә telefonu: (kod 02338) 5-24-87
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.

Hәrraclda 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 Samux şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Samux şәhәri üzrә:  ünvan: Samux şәhәri, H.Kәrimov küçәsi

, әlaqә telefonu: (kod 02227) 5-12-82
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
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 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
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
3 saylı Xüsusilәşdirilmiş

Avtobaza
Neftçala şәhәri, M.Ә.Sabir

küçәsi, 1C
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi,

keçmiş "Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
49.1 1336.2 x 1500 x 3500 5000 500 

2 İnzibati idarә binası
Neftçala şәhәri, Heydәr
Әliyev prospekti, 29 K

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

275.1 x x 17500 x x 17500 1750 

3
Şamaxı әrazi Yun tәdarükü

vә qәbulu idarәsi
Şamaxı rayonu, Şamaxı-

Göylәr yolunun sağ kәnarı
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi,

keçmiş "Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
1585.3 4792.2 x 12500 x  15000 27500 2750 

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

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

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

15 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının və onun yerləşdiyi torpaq sahsinin siyahısı

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

15 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı 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
Avtomobillәrә texniki

qulluq stansiyası
Bәrdә rayonu,

Mirzәxan kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi,

keçmiş "Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
92.1 1500.0 x 4000 x 7500 11500 1150 

№
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
15 saylı bazarın
Qızıldaş filialı

Bakı şәhәri, Qaradağ
rayonu, Qızıldaş qәsәbәsi

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

183.0 320.0 x 12000 x 3000 15000 1500 

№
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
Şәmkir yun

tәdarükü mәntәqәsi
Şәmkir rayonu,

Keçili kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
3312.4 62695.5 x 60000 x  115000 175000 17500 

2 Әmlak kompleksi
Sumqayıt şәhәri,

Sahil küçәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
577.1 5412.0 x 50000 x  275000 325000 32500 

№
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
Qusar Tәdarük

Satış Bazası
Qusar rayonu,

Gәdәzeyxur kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi sә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
3813.2 18783.9 x 70000 x  30000 100000 10000 

№ 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, T.Әliyarbәyov

küçәsi, 9/M.Ә.Rәsulzadә küçәsi, 8
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Sәbail rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
2 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
230.8 x 115000 x 115000 11500 

№ 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
"Seyidlәr üzüm emalı

zavodu" dövlәt müәssisәsi
Samux rayonu,
Seyidlәr kәndi

Azәrbaycan Respublikası Әmlak
Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi

221.2 26068.0 1 16000 x  25000 41000 4100 

№
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
10 saylı mağaza

(inşaat)
Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Nardaran

qәsәbәsi, Şeyx Әli Tuti küçәsi, 1C
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

1133.5 2716.1 x 15000 x  50000 65000 6500 

2 "Lalә" şadlıq evi 
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu,  Binә qәsәbәsi,

2146-cı mәhәllә, Hicran Hasilov küçәsi, 23C
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

1772.7 1898.4 x 140000 x  38000 178000 17800 

3
"Mәrdәkan"

restoranı
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Mәrdәkan qәsәbәsi,

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

1743.9 x x 300000 x  x 300000 30000 

4
4 saylı kafe
(Gilavar)

Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Mәrdәkan qәsәbәsi,
Yesenin küçәsi, 249

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

324.8 882.0 1 66300 23400 100000 166300 16630 



9ШЯНБЯ, 8 ДЕКАБР 2018-ci il, №48 (1101) Åëàíëàð
15 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

15 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

№
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
Sәrkәrli kәnd

klubu
Xaçmaz rayonu,
Sәrkәrli kәndi

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

66.1 1021.2 x 500 x 1750 2250 225 

2
Avaranqışlaq
kәnd klubu

Qusar rayonu,
Avaranqışlaq kәndi

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

85.4 2075.0 3 1750 x  5250 7000 700 

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

fonu: (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

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.
Lәnkәran şәhәri üzrә: ünvan: Lәnkәran şәhәri, Qala

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

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

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: 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)

Ağcabәdi şәhәri üzrә: ünvan: Heydәr Әliyev prospekti 233,
әlaqә telefonu: (kod 2127), 5-14-50

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

Hәrraclda 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.

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

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

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

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

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

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

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

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi 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
Mәişәt xidmәti obyektinin

yarımçıq tikilisi
Lәnkәran rayonu, Liman şәhәri,

M.Ә.Rәsulzadә küçәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi,

keçmiş "Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
3700.0 1000 39000 40000 4000 

2
Mәktәb binasının yarımçıq

tikilisi
Cәlilabad rayonu, Maşlıq kәndi

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

12556.1 500 27000 27500 2750 

№ 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 Şәnlik kәnd klubu Ağcabәdi rayonu, Şәnlik kәndi
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,

Ağcabәdi Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi
611.9 5737.9 3 20000 x  10000 30000 3000 

2
11 saylı yanacaqdoldurma

mәntәqәsi
Bakı şәhәri, Sәbail rayonu,
Ş.Allahverdiyev küçәsi, 6B

İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 82.2 2500.0 x 20000 x  312500 332500 33250 

№ 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, Sabunçu rayonu, Bakıxanov

qәsәbәsi, Nazim İsmayılov küçәsi, 2
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti,

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

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
77.7 x 15000 x 15000 1500 

№
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 Tәmir
Tikinti Sahәsi

İsmayıllı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 2
İstehsal vә Xidmәt Müәssi sә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 
555.1 5432.8 1 15000 x 30000 45000 4500 

2
İsmayıllı Tәmir
Tikinti Sahәsi

İsmayıllı şәhәri, M.Müşfiq küçәsi, 35 (torpaq sahәsi
12600.6 kv.m, faydalı sahәsi 588.7 kv.m) vә İsmayıllı
rayonu, Әyriçay çayının sahili (torpaq sahәsi 3200.5

kv.m, faydalı sahәsi 44.6 kv.m)

İstehsal vә Xidmәt
Müәssisәlәrinin İdarәetmә

Mәrkәzi 
633.3 15801.1 x 27500 x 82500 110000 11000 

№ 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, 10-cu mikro-

rayon, bina 3
Sumqayıt Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Sumqayıt şәhәr Mәnzil-Kommunal

Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyinin Mәnzil Tәsәrrüfatı İstismarı İdarәsi
9 mәrtәbәli binanın

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
21.7 x 2500 x 2500 250 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Sumqayıt şәhәri, 10-cu mikro-

rayon, bina 8
Sumqayıt Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Sumqayıt şәhәr Mәnzil-Kommunal

Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyinin Mәnzil Tәsәrrüfatı İstismarı İdarәsi
5 mәrtәbәli binanın

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
49.4 x 6000 x 6000 600 

3
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Sumqayıt şәhәri, 2-ci mәhәllә,

Azәrbaycan prospekti, 5/28
Sumqayıt Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Sumqayıt şәhәr Mәnzil-Kommunal

Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyinin Mәnzil Tәsәrrüfatı İstismarı İdarәsi
4 mәrtәbәli binanın

zirzәmisinin bir hissәsi
50.3 x 4000 x 4000 400 

4
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Sumqayıt şәhәri, 9-cu mikro-

rayon, bina 13A/2
Sumqayıt Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Sumqayıt şәhәr Mәnzil-Kommunal

Tәsәrrüfatı İstehsalat Birliyinin Mәnzil Tәsәrrüfatı İstismarı İdarәsi
5 mәrtәbәli binanın

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
49.8 x 6000 x 6000 600 

№
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
Azadkәnd kәnd
Mәdәniyyәt evi

Sabirabad rayonu,
Azadkәnd kәndi

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

180.4 503.9 x 1000 x 500 1500 150 

2
Yolçubәyli kәnd

klubu
Sabirabad rayonu,
Yolçubәyli kәndi

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

656.9 5500.0 x 12500 x 7500 20000 2000 

3 Avtoqaraj
İmişli rayonu,

Bәhrәmtәpә qәsәbәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi,

keçmiş "Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
612.0 11583.8 x 7500 x  32500 40000 4000 



10ШЯНБЯ, 8 ДЕКАБР 2018-ci il, №48 (1101) Åëàíëàð
15 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Mingəçevir şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 

tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

15 yanvar 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində  təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin 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 Mingәşevir şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Mingәçevir şәhәri üzrә: ünvan: Mingәçevir şәhәri, Heydәr Әliyev

prospekti, 26/11, әlaqә telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00
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 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)

Hәrracn 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
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 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
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 Sabirabad şәhәrindә müvafiq yerli hәrrac
komissiyası tәrәfindәn keçirilәcәkdir.

Sabirabad şәhәri üzrә: ünvan: Sabirabad şәhәri, İlham

İsgәndәrov küçәsi 9, әlaqә telefonu: (kod 02123) 5-63-52
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 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)
Saatlı şәhәri üzrә: ünvan: Saatlı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti

133, әlaqә telefonu: (kod 02128) 5-46-58
Hacıqabul şәhәri üzrә: ünvan: Hacıqabul şәhәri, Heydәr Әliyev

prospekti 15, әlaqә telefonu: (kod 02120) 4-41-07
Yevlax şәhәri üzrә: ünvan: Yevlax şәhәri, Q.Quliyev küçәsi 8A,

әlaqә telefonu: (kod 022336) 6-45-62
Sabirabad şәhәri üzrә: ünvan: Sabirabad şәhәri, İlham

İsgәndәrov küçәsi 9, әlaqә telefonu: (kod 02123) 5-63-52
Balakәn şәhәri üzrә: ünvan: Balakәn şәhәri, Heydәr Әliyev

prospekti, 70 (Balakәn şәhәri İcra Hakimiyyәtinin binası) әlaqә

telefonu: (kod 02429) 5-10-56
Şirvan şәhәri üzrә: ünvan: Şirvan şәhәri, M.Ә.Rәsulzadә küçәsi

14, әlaqә telefonu: (kod 02121) 5-27-98
Xızı şәhәri üzrә: ünvan: Xızı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti,

15 әlaqә telefonu: (kod 02331) 5-01-48
Hәrracların keçirilmәsi haqqında әlavә mәlumatları Hәrracların

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

№ 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
36 mәnzilli yaşayış binasının

yarımçıq tikilisi
Mingәçevir şәhәri, 20

Yanvar küçәsi, 16
Mingәçevir şәhәr İcra Hakimiyyәti, Әsaslı

Tikinti,Tәmir vә Abadlaşdırma Şöbәsi 
1140.8 115000 10000 125000 12500 

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

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

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

15 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 satımış

hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1
16 saylı inşaat materialları

mağazasının anbarı
Bakı şәhәri, Suraxanı rayonu, Әmircan

qәsәbәsi, M.Mustafayev küçәsi, 7
İstehsal vә Xidmәt Müәssisә -

lәrinin İdarәetmә Mәrkәzi
168.7 x x 60000 x x 60000 6000 

№ 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, Xәzәr

rayonu, Qala stansiyası
İstehsal vә Xidmәt Müәssi sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi,

keçmiş "Azәrsutikinti" Konserninin Fәhlә Tәchizatı Birliyi 
1 mәrtәbәli binanın

bir hissәsi
34.6 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, Qaradağ rayonu, Qızıldaş

qәsәbәsi, bina 34
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Qaradağ rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın 1-ci
mәrtәbәsinin bir hissәsi

48.9 x 6000 x 6000 600 

2
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Qaradağ rayonu, Lökbatan

qәsәbәsi, Nizami küçәsi, 25
Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı

Departamenti, Qaradağ rayon Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi
5 mәrtәbәli binanın

yarımzirzәmisinin bir hissәsi
84.3 x 12500 x 12500 1250 

3
Qeyri-yaşayış

sahәsi
Bakı şәhәri, Binәqәdi rayonu, Bilәcәri
qәsәbәsi, 5057/68-ci mәhәllә, bina 7

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

9 mәrtәbәli binanın
yarımzirzәmisinin bir hissәsi

23.6 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
312 yerlik uşaq musiqi

mәktәbinin yarımçıq tikilisi
Sabirabad şәhәri,

Q.Namazәliyev küçәsi, 2B
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi,

Sabirabad Regional Mәdәniyyәt vә Turizm İdarәsi
755.6 2500 4000 6500 650 

№ 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

"İstehsalat Texnoloji
Komplektlәşdirmә İdarәsi"

Mәhdud Mәsuliyyәtli
Cәmiyyәti

Bakı şәhәri, Nizami rayonu, Babәk prospekti,
61K; 61Q

Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt
Komitәsi

1350.4 4129.4 3 127500 45000 410000 537500 53750 

2 48 saylı yemәkxana Sabirabad rayonu, Qaragüney kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

226.3 770.0 x 6000 x  2000 8000 800 

3
Saatlı Quraşdırma Sazlama

Sahәsi
Saatlı şәhәri, M.F.Axundov küçәsi, 214A

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

56.0 788.3 x 1500 x  3000 4500 450 

4
5 saylı yanacaqdoldurma

mәntәqәsi
Hacıqabul şәhәri, İ.Qayıbov küçәsi, 15

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

20.0 1575.0 x 2000 x  8000 10000 1000 

5 Yevlax sәnaye müәssisәsi Yevlax şәhәri, Şadlinski küçәsi, 33
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

60.0 15000.0 x 1500 x  40000 41500 4150 

6
26 saylı Sәyyar

Mexaniklәşdirilmiş Dәstә
Yevlax şәhәri, Şadlinski küçәsi, 37

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

50.0 10000.0 x 1500 x  25000 26500 2650 

7 Әmlak kompleksi Balakәn şәhәri, 28 May küçәsi, 2
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

2997.0 89530.0 x 200000 x 350000 550000 55000 

8 12/2 saylı yemәkxana
Bakı şәhәri, Qaradağ rayonu, Әlәt qәsәbәsi,

A.Abdullayev küçәsi, 8K
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

143.1 x x 7500 x  x  7500 750 

9 13 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Qaradağ rayonu, Әlәt qәsәbәsi,

A.Abdullayev küçәsi, 8Q
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

305.5 x x 21500 x  x  21500 2150 

10 7 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Nәrimanov rayonu, H.Mәmmәdov

küçәsi, 12
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

398.9 x 1 325000 x  x  325000 32500 

11 Yardımçı tәsәrrüfat Xızı rayonu, Şurabad qәsәbәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

308.8 25000.0 x 15000 x  87500 102500 10250 

12 Reduktorların tәmiri sexi

Şirvan şәhәri, İ.Qayıbov küçәsi, 42 (torpaq
sahәsi 3600.0 kv.m, faydalı sahәsi 637.2 kv.m)
Şirvan şәhәri, İ.Qayıbov küçәsi, 42A (torpaq

sahәsi 3000.0 kv.m)

İstehsal vә Xidmәt
Müәssisәlәrinin İdarәetmә

Mәrkәzi 
637.2 6600.0 x 40000 x  40000 80000 8000 

13 Anbarlar sahәsi Şirvan şәhәri, M.Mirzәyev küçәsi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

2102.4 2315.6 x 40000 x  10000 50000 5000 
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15 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 satımış

hissә  (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1 109/231 saylı mağaza Gәncә şәhәri, Nizami rayonu, Bülbül küçәsi, 89
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

108.0 x x 9800 x  x 9800 980 

2 31/77 saylı mağaza Şirvan şәhәri, Ş.Şükürov küçәsi, 7
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

118.6 x x 5450 x  x 5450 545 

3 14 saylı yemәkxana Yevlax şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 27A
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

95.2 x x 12000 x  x 12000 1200 

4 5/2 saylı dükan
Bakı şәhәri, Qaradağ rayonu, Qobustan qәsәbәsi,

Salyan şosesi, 58-ci km, 110B
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

227.9 x x 15750 x  x 15750 1575 

5 5 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Maştağa qәsәbәsi,

Axund Mirzә Әbdülkәrim küçәsi, 78G
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

184.2 x x 8500 x  x 8500 850 

6
30 saylı mağaza

(inşaat)
Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Maştağa qәsәbәsi,

M.Şәfai küçәsi, 125
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

408.3 x x 14750 x  x 14750 1475 

7 46 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Nardaran qәsәbәsi,

Nәsrulla Әsgәrov küçәsi, 26R
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

85.4 x x 6750 x  x 6750 675 

8 130 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Buzovna qәsәbәsi,

R.Axundov küçәsi, 83G
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

211.2 x x 23750 x x 23750 2375 

9 31 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Türkan qәsәbәsi,

Dәnizkәnarı küçәsi, 73K
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

40.7 x x 3100 x x 3100 310 

10 46 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Zirә qәsәbәsi,

A.Babayev küçәsi, 6F
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

139.8 x x 10000 x  x 10000 1000 

11 Yemәkxana Balakәn rayonu, Mahamalar kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

69.2 x x 2450 x  x 2450 245 

12 159 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Mәrdәkan qәsәbәsi, 28

May küçәsi, 31K
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

36.4 x x 4250 x  x 4250 425 

13
82 saylı avtotextәmir

(avadanlıq)
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Şüvәlan qәsәbәsi, Çöl

Şüvәlan, 3M
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

x x x 1750 x  x 1750 175 

14 51 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Binә qәsәbәsi, Vaqif

Mirzәyev küçәsi, 39H
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

90.5 x x 10000 x  x 10000 1000 

15 91 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Zirә qәsәbәsi,

N.Hüseynov küçәsi, 25G
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

190.5 x x 10000 x x 10000 1000 

16
"Әrzaq bazası"nın

yemәkxanası
Mingәçevir şәhәri, Niyazi küçәsi, 3

İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

77.0 x x 12500 x x 12500 1250 

17 103 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Şağan qәsәbәsi,

M.Hüseynzadә küçәsi, 27A
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

147.0 x 1 10000 x  x 10000 1000 

18 9 saylı mağaza
Gәncә şәhәri, Nizami rayonu, Yeni Gәncә qәsәbәsi,

bina 28B
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

56.0 x x 5500 x x 5500 550 

19 58 saylı mağaza Neftçala rayonu, Kürkәnd kәndi
İstehsal vә Xidmәt Müәssi -
sәlәrinin İdarәetmә Mәrkәzi 

91.4 x x 1250 x  x 1250 125 

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.

Mingәçevir şәhәri üzrә: 
ünvan: Mingәçevir şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 26/11,

әlaqә telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00
Xaçmaz şәhәri üzrә:
ünvan: Xaçmaz şәhәri, M.Ә.Rәsulzadә küçәsi, 7 әlaqә tele-

fonu: (kod 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27
Qәbәlә şәhәri üzrә:
ünvan: Qәbәlә şәhәri, Z.Әliyeva küçәsi, 6 әlaqә telefonu:

(kod 2420) 5-23-00
Oğuz şәhәri üzrә:
ünvan: Oğuz şәhәri, Heydәr Әliyev küçәsi, 64 әlaqә

telefonu: (kod 2421) 5-26-44
Qax şәhәri üzrә:
ünvan: Qax şәhәri, İ.Mustafayev küçәsi, 31 әlaqә telefonu:

(kod 2425) 5-43-83
Gәncә şәhәri üzrә: 
ünvan: Gәncә şәhәri, Heydәr Әliyev adına meydan (Gәncә

şәhәr İcra Hakimiyyәtinin binası) әlaqә telefonu: (kod 022) 256-
13-76

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

(kod 02230) 5-33-71
Şәki şәhәri üzrә:
ünvan: Şәki şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 9A, әlaqә tele-

fonu: (kod 02424) 4-26-10, 4-40-36
Şirvan şәhәri üzrә:
ünvan: Şirvan şәhәri, M.Ә.Rәsulzadә küçәsi 14, әlaqә tele-

fonu: (kod 02121) 5-27-98
Salyan şәhәri üzrә:
ünvan: Salyan şәhәri, Heydәr Әliyev küçәsi, 107, әlaqә tele-

fonu: (kod 02125) 5-04-57
Yevlax şәhәri üzrә:
ünvan: Yevlax şәhәri, Q.Quliyev küçәsi 8A, әlaqә telefonu:

(kod 022336) 6-45-62
Ağsu şәhәri üzrә:
ünvan: Ağsu şәhәri, Sәmәd Vurğun küçәsi, 3, әlaqә telefonu:

(kod 02022) 6-29-49
Balakәn şәhәri üzrә:
ünvan: Balakәn şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti 40, әlaqә

telefonu: (kod 02429) 5-10-56
Neftçala şәhәri üzrә:
ünvan: Neftçala şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti 33, әlaqә

telefonu: (kod 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
Abşeron rayonu üzrә:
ünvan: Abşeron rayonu, Xırdalan şәhәri, M.Hüseynzadә

küçәsi, 315 әlaqә telefonu: 349-21-83
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.

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

№
Müәssisә vә obyektin

adı
Ünvanı Tabe olduğu tәşkilatın adı

Ümumi sahәsi
(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 50 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu, Maştağa qәsәbәsi,

N.Nәrimanov küçәsi, 58A
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә

Mәrkәzi 
59.0 x x 4750 4750 

№111
26.08.2016

2
7 saylı Stomatoloji

poliklinika
Bakı şәhәri, Xәzәr rayonu, Buzovna qәsәbәsi,

M.Sübhi küçәsi, 2
Azәrbaycan Respublikası Sәhiyyә Nazirliyi 418.9 275.1 14 228750 228750 

№13
27.01.2017

3 9 saylı mağaza
Bakı şәhәri, Binәqәdi rayonu, M.Ә.Rәsulzadә

qәsәbәsi, M.Davudoğlu küçәsi, 16
İstehsal vә Xidmәt Müәssisәlәrinin İdarәetmә

Mәrkәzi 
217.8 x 1 50150 50150 

№115
09.09.2016

4 Xuluf kәnd klubu Şәmkir rayonu, Xuluf kәndi
Azәrbaycan Respublikası Mәdәniyyәt Nazirliyi,

Şәmkir Regional Mәdәniyyәt İdarәsi
120.0 140.0 x 1000 1000 

№281
02.11.2018

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.

15 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, Sәbail rayonu, Badamdar
qәsәbәsi, 1-ci Neftçilәr döngәsi, ev 3

Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti, Mәnzil Kommunal Tәsәrrüfatı Departamenti, 3
saylı Xüsusi Tәyinatlı Mәnzil-Kommunal Tәsәrrüfatı Birliyi

5 mәrtәbәli binanın
yarımzirzәmisi

14.4 x 7500 x 7500 750 

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.
Yardımlı şәhәri üzrә: 
ünvan: Yardımlı şәhәri, Heydәr Әliyev prospekti, 96 , әlaqә

telefonu: (kod 02520) 6-26-68

İsmayıllı şәhәri üzrә: ünvan: İsmayıllı şәhәri, Heydәr Әliyev
prospekti 46, әlaqә telefonu: (kod 02028) 5-64-64

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

15 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  satımış

hissә (15%) (manat)

Torpaq sahәsinin
ilkin (satış) qiymәti

(manat)

Hәrraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiymәti (manat)

10% beh
(manat)

1 Şәhәr klubu
Yardımlı şәhәri,
Daşkәnd küçәsi

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

80.0 99.0 x 1000 x 250 1250 125 

2
Bozayran kәnd

klubu
Yardımlı rayonu,
Bozayran kәndi

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

59.7 64.3 x 500 x 100 600 60 

3
Soltankәnd kәnd
Yaradıcılıq Evi

İsmayıllı rayonu,
Soltankәnd kәndi

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

673.7 1364.9 2 12000 x  3000 15000 1500 
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