
1. Kommersiya qurumunun adı: "AMİN TRAVEL"
Məh dud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1802968981. Təşkilati-hüquqi forması: Məh -
dud mə suliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1039,
BAKI ŞƏ HƏRİ SABUNÇU RAYONU, MAŞ TAĞA
ŞTQ, MEHDİ HÜSEYNZADƏ (MAŞTAĞA) ev 5 m.
Nizam na mə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar -
31 De ka br. Qanuni təmsilçi: ƏLİYEV SÜLEYMAN
ƏBDÜL BAĞI OĞLU.  Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 25 Aprel 2016.

2. Kommersiya qurumunun adı: "NES GROUP" Məh-
dud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1503180641. Təşkilati-hüquqi forması:
Məh dud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1052, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU,
AĞA NE MƏTULLA ev 70A m.4. Nizamnamə kapitalı:
10 manat. Ma liyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: HÜ SEYNOVA ESMİRA AQİL QIZI. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 25 Aprel 2016.

3. Kommersiya qurumunun adı: "FİDESN" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1004225461. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud mə -
su liyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1130, BAKI
ŞƏ HƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU, AZADLIQ PR. ev
14/170 m.50. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
BAĞIYEVA YEGANƏ MƏMMƏD QIZI. Dövlət qey-
diyyatına alındığı tarix: 25 Aprel 2016.

4. Kommersiya qurumunun adı: "VƏTƏN - 2016"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1004225331. Təşkilati-hüquqi forması:
Məh dud məsu liyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1108, BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU,
AĞASADIQ GƏRAY BƏYLİ ev 41 m.24. Nizamnamə
kapitalı: 660000 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: ŞAHBAZOV ELMAN ŞAH-
BAZ OĞLU. Dövlət qey diy yatına alındığı tarix: 25
Aprel 2016.

5. Kommersiya qurumunun adı: "GEN İLAÇ VE SAĞ-
LIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİR KE Tİ"NİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA -
KI FİLİALI. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1701942911.
Təşkilati-hüquqi forması: Filial. Hüquqi ünvanı:
AZ1095, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, XƏQANİ
ev 26/32. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: KARGI FATİH (Türkiyə Res publikası). Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 25 Aprel 2016.

6. Kommersiya qurumunun adı: "FANOY" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1701942631. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud mə -
suliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1066, BAKI
ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, İSTİQLALİYYƏT ev 7
m.6. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yan-
var - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: QASIMOV YUNİS
FAİQ OĞLU. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 25
Aprel 2016.

7. Kommersiya qurumunun adı: "MEDİA CİHAN"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1004226941. Təşkilati-hüquqi forması: Məh -
dud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1130,
BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU, CƏFƏR XƏN -
DAN ev 26 m.96. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
ƏMİ ROV İLKİN OQTAY OĞLU. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 25 Aprel 2016.

8. Kommersiya qurumunun adı: "BEND COMPANY"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat 
nömrəsi (VÖEN): 1004227731. Təşkilati-hüquqi for-
ması: Məh dud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1054, BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU,
BİNƏQƏDİ ŞTQ, AZADLIQ PR ev 30 m.9. Nizam-
namə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: MƏMMƏDOV ELMAR
HÜMBƏT OĞLU. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 
25 Aprel 2016.

9. Kommersiya qurumunun adı: "Bİ Tİ EL" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1701942891. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud məsu -
liyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1006, BAKI
ŞƏHƏRİ SƏ BAİL RAYONU, TEYMUR ELÇİN ev 4
m.14. Nizam namə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: SÜLEYMANOV
POLAD SÜLEYMANOVİÇ. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 25 Aprel 2016.

10. Kommersiya qurumunun adı: "BM-1" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1503180491. Təşkilati-hüquqi forması: Məh dud mə-
suliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1072, BAKI
ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU, AŞIQ ALI ev 4
m.47. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: SALMANOV SA -
MİR SƏDİ OĞLU. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
25 Aprel 2016.

11. Kommersiya qurumunun adı: "KANAL 36" Məh-
dud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 4401037181. Təşkilati-hüquqi forması: Məh -
dud mə suliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ3616,
QƏBƏLƏ RAYONU, MAMAYLI. Nizamnamə kapitalı:
10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: QARAGÖZLÜ MƏMMƏD QA RAGÖZ
OĞLU. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 25 Aprel
2016.

12. Kommersiya qurumunun adı: "K.KAİNAT-1 Aİ"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1004225591. Təşkilati-hüquqi forması: Məh -
dud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1054,
BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU, CƏFƏR CAB-
BARLI (RƏSULZADƏ QƏS.) ev 193A. Nizamnamə
kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: İSMAYILOV FƏZAİL ASİF OĞLU.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 25 Aprel 2016.

13. Kommersiya qurumunun adı: "QAFİL" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1902748361. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud mə -
suliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1042, BAKI
ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONU, SAMİR ƏLİYEV ev
111 m. Nizamnamə kapitalı: 3 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: UMUDƏLİYEV
QAFİL RAMİZ OĞLU. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 25 Aprel 2016.

14. Kommersiya qurumunun adı: "ÇƏLƏBİ-M" Məh-
dud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1802968571. Təşkilati-hüquqi forması: Məh-
dud mə su liyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1034,
BAKI ŞƏ HƏRİ SABUNÇU RAYONU, SABUNÇU
ŞTQ, ŞƏHƏR ŞOSSESİ DÖNGƏ 5 ev 10A m. Nizam-
namə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: ÇƏLƏBİ MUSA MƏHƏM-
MƏDƏLİ OĞLU. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 25
Aprel 2016.

15. Kommersiya qurumunun adı: "DİNAMO-QA -
RABAĞ" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.  Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1701942221. Təşkilati-hüquqi for-
ması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1001, BAKI ŞƏHƏRİ SƏBAİL RAYONU, MİXAİL
LERMONTOV ev.4 m.5, 6, 7. Nizamnamə kapitalı: 20
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təm-
silçi: QASIMOVA ELSEVƏR MƏMMƏD QIZI. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 25 Aprel 2016.

16. Kommersiya qurumunun adı: "MARPRO LOGİS-
TİKA" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nöm rəsi (VÖEN): 1503180231. Təşkilati-hüquqi for-
ması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1008, BAKI ŞƏHƏRİ NƏRİMANOV RAYONU,
ƏLİƏŞRƏF ƏLİZADƏ ev 120 m.1. Nizamnamə kapi-
talı: 50 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qa-
nuni təmsilçi: YUSİFOV BABƏK RAMİZ OĞLU.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 25 Aprel 2016.

17. Kommersiya qurumunun adı: "TƏMİZ QALA"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2003796271. Təşkilati-hüquqi forması: Məh-
dud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1123,
BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU, RAHİB MƏMMƏ-
DOV ev 20 m.4. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
SEYİDOV SƏDİ ZAHİR OĞLU. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 25 Aprel 2016.

18. Kommersiya qurumunun adı: "AZERTURK BUSİ-
NESS GROUP" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qey-
diyyat nömrəsi (VÖEN): 1004226791. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ün-
vanı: AZ1054, BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU,
Bİ NƏQƏDİ ŞTQ, AZADLIQ PR ev 30 m.9. Nizam-
namə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: MÖVSUMOV İLKİN
DÜNYAMALI OĞLU. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 25 Aprel 2016.

19. Kommersiya qurumunun adı: "DİGİTELLO" Məh-
dud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.  Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1004225871. Təşkilati-hüquqi forması: Məh-
dud mə suliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1108,
BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU, ZİYA BÜN YA -
DOV ev 21 m.53. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
MUS TAFAYEV ANAR OKTAY OĞLU. Dövlət qeydiyy-
atına alındığı tarix: 25 Aprel 2016.

20. Kommersiya qurumunun adı: "KARVAN TƏC -
HİZATÇI" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1004227601. Təşkilati-hüquqi for-
ması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1054, BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU,
BİNƏQƏDİ ŞTQ, AZADLIQ PR ev 30 m.9. Nizam-
namə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: MƏMMƏDOV ELMAR
HÜMBƏT OĞLU. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
25 Aprel 2016.

21. Kommersiya qurumunun adı: "ADA TƏC -
HİZATÇI" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1004227451. Təşkilati-hüquqi for -
ması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1054, BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU,
BİNƏQƏDİ ŞTQ, AZADLIQ PR ev 30 m.9. Ni zam -
namə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: MƏMMƏDOV ELMAR
HÜMBƏT OĞLU. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
25 Aprel 2016.

22. Kommersiya qurumunun adı: "GLASSTECH"
MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 2903823311. Təşkilati-hüquqi for-
ması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ5003, SUMQAYIT ŞƏHƏRİ, MƏH 26
(S.VURĞUN) ev 3/7 m.21. Nizamnamə kapitalı: 100
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təm-
silçi: HƏSƏNOV RAFİQ ADİL OĞLU. Dövlət qeydiyy-
atına alındığı tarix: 25 Aprel 2016.

23. Kommersiya qurumunun adı: "ŞAHNAZ-M " Məh-
dud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2003795071. Təşkilati-hüquqi forması: Məh -
dud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1149,
BAKI ŞƏHƏRİ XƏTAİ RAYONU, GENERAL ŞIX -

LİNSKİ ev 1B m.155. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
KALBALIYEV ŞAHİN HƏŞİM OĞLU. Dövlət qeydiyy-
atına alındığı tarix: 25 Aprel 2016.

24. Kommersiya qurumunun adı: "ALYANS QURUP"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2903821991. Təşkilati-hüquqi forması: Məh-
dud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ5004,
SUMQAYIT ŞƏHƏRİ, 8 MKR ev 12/34 m.25. Nizam-
namə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: MURADOV AZƏR ƏSGƏR
OĞLU. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 25 Aprel
2016.

25. Kommersiya qurumunun adı: "NAXÇIVAN
BAĞLARI" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qey-
diyyat nömrəsi (VÖEN): 900148561. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ün-
vanı: AZ7400, KƏNGƏRLİ RAYONU, BÖYUK DÜZ.
Nizamnamə kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar -
31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: BAĞIROV ELÇİN İS-
RAFİL OĞLU. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 25
Aprel 2016.

Kommersiya qurumlarının dövlət reyestri məlumatları

H Ə R   B İ R   V Ə T Ə N D A Ş   V E R G İ   ö D Ə M Ə K D Ə N   Ş Ə R Ə F   D U Y M A L I D I R

Biz bazar iqtisadiyyatını vergi

yolu ilə tənzimləməliyik.

Heydər ƏLİYEV

www.vergiler.az

Хцсуси бурахылыш
№ 30 (341) 3 avqust 2016



№ 30 (341) | 3 avqust 2016 | www.vergiler.az2 Хцсуси бурахылыш

ç əvvəli 1-cи səh.

İlkin hərracda satılmayan və qiyməti 20% aşağı 
salınaraq növbəti hərraca cıxarılan əmlaklar

İlkin hərracda satılmayan və qiyməti 40% aşağı 
salınaraq növbəti hərraca cıxarılan əmlaklar

è давамы 3-cü səh.
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Vergi ödəyicilərinin hərraca cıxarılacaq əmlakları barədə məlumat (yeni daxil olanlar)

è давамы 4-cü səh.ç əvvəli 2-ci səh.
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«Vergilər» qəzetinin kompüter
mərkəzində yığılıb səhifələnмиш və

«Азярбайъан» няшриййатында
çap олунмушдур.

«ÐÈ ÉÀ ÇÈÉ ÉÀÒ-ÌÅ ÕÀ ÍÈ ÊÀ ÕÊÁ» ÀÑÚ (ÂÞ ÅÍ:
2000208491) ñÿùìäàð ëà ðûí 27 èéóí 2016-úû èë òà ðèõ ëè
ãÿðà ðû íà ÿñà ñÿí ëÿüâ îëóí äó üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð -
ëàð òÿëÿá ëÿðè íè Áà êû øÿùÿðè, Õÿòàè ðà éî íó, Íî áåë ïðîñ -
ïåê òè 102 öí âà íû íà áèë äè ðÿ áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
«Ñà ìèð» ôèð ìà ñû (ÂÞ ÅÍ: 7000364101) ëÿüâ îëóí äó -
üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð òÿëÿá ëÿðè íè Ñàë éàí øÿùÿðè,
Ì.ßçèç áÿéîâ êö ÷ÿñè 144  öí âà íû íà áèë äè ðÿ áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
«ÂÛ ÒÀÐÒ»  ÌÌÚ (ÂÞ ÅÍ: 1802009721 ) ëÿüâ îëóí -
äó üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð òÿëÿá ëÿðè íè Áà êû øÿùÿðè,
Ñà áóí ÷ó ðà éî íó, Å.Ìåù äè éåâ êö ÷ÿñè 18, ìÿí çèë 10
öí âà íû íà áèë äè ðÿ áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
«Ùÿç ðÿò» ÌÌÚ (ÂÞ ÅÍ: 1301436191 ) ëÿüâ îëóí äó -
üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð òÿëÿá ëÿðè íè Áà êû øÿùÿðè,
Éà ñà ìàë ðà éî íó, Øÿðèô çà äÿ êö ÷ÿñè, åâ 16, ìÿí çèë 13
öí âà íû íà áèë äè ðÿ áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
«3 ¹-ëè Ðà áè òÿ Òÿìèð Òè êèí òè» ÌÌÚ (ÂÞ ÅÍ:
0200214411) ëÿüâ îëóí äó üó íó åëàí åäèð. Äå áè òîð âÿ
êðå äè òîð ëàð èêè àé ÿð çèí äÿ Áà êû øÿùÿðè, Ê.Ðÿùè ìîâ 2 -
åâ 2 öí âà íû íà ìö ðà úè ÿò åäÿ áè ëÿð ëÿð.      

♦♦♦
«Øå ðîí»  ÌÌÚ (ÂÞ ÅÍ: 1400779471) ëÿüâ îëóí äó -
üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð òÿëÿá ëÿðè íè Áà êû øÿùÿðè,
Íÿñè ìè ðà éî íó, Ø.Ðÿùè ìîâ êö ÷ÿñè 189, ìÿí çèë 19
öí âà íû íà áèë äè ðÿ áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
«ÈÍ ÂÅÑÒ-2011»  ÌÌÚ (ÂÞ ÅÍ: 1601485901) ëÿüâ
îëóí äó üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð èêè àé ÿð çèí äÿ òÿ-
ëÿá ëÿðè íè Áà êû øÿùÿðè, Íè çà ìè ðà éî íó, Ù.ßëè éåâ ïðîñ -
ïåê òè-98 öí âà íû íà áèë äè ðÿ áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
«ÌË Ýðî óï ÀÇ» ÌÌÚ-éÿ (ÂÞ ÅÍ: 5500527221)
ìÿõ ñóñ 12 éàí âàð 2012-úè èë òà ðèõ ëè íè çàì íà ìÿ èò äè éè
ö÷öí åòè áàð ñûç ñà éû ëûð.

♦♦♦
Áè ëÿñó âàð Ìÿò áó àò Éà éû ìû Øþ áÿñè íÿ ìÿõ ñóñ
4100087111 ñàé ëû ÂÞ ÅÍ øÿùà äÿò íà ìÿñè èò äè éè ö÷öí
åòè áàð ñûç ñà éû ëûð.

♦♦♦
«Íóð Ô.Ç.Í» ÌÌÚ-éÿ ìÿõ ñóñ 1000325181 ñàé ëû
ÂÞ ÅÍ øÿùà äÿò íà ìÿñè, íè çàì íà ìÿ, Äþâ ëÿò ðå éåñòðèí -
äÿí ÷û õà ðûø âÿ ïèí-êîä èò äè éè ö÷öí åòè áàð ñûç ñà éû ëûð.

♦♦♦
«ÝÑ Úîí ñóë òèíý»  ÌÌÚ (ÂÞ ÅÍ: 1501440221) ëÿüâ
îëóí äó üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð èêè àé ÿð çèí äÿ òÿ-
ëÿá ëÿðè íè Áà êû øÿùÿðè, Íÿðè ìà íîâ ðà éî íó, Ôÿòÿëè õàí

Õîéñêè ïðîñ ïåê òè, åâ 114, ìÿí çèë 8 öí âà íû íà áèë äè ðÿ
áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
«ÀÐ-ÈÐÈÑ» ÌÌÚ-éÿ ìÿõ ñóñ  1300728651 ñàé ëû ÂÞ -
ÅÍ øÿùà äÿò íà ìÿñè èò äè éè ö÷öí åòè áàð ñûç ñà éû ëûð.

♦♦♦
«ÔÀ ÌÈËÉ» ÌÌÚ-éÿ ìÿõ ñóñ 1300321251 ñàé ëû ÂÞ -
ÅÍ øÿùà äÿò íà ìÿñè èò äè éè ö÷öí åòè áàð ñûç ñà éû ëûð.

♦♦♦
«Ñà ìèð» ôèð ìà ñû íà (ÂÞ ÅÍ: 7000364101) ìÿõ ñóñ
êîì ìåð ñè éà ùö ãó ãè øÿõñëÿðè íèí äþâ ëÿò ðå éåñòðèí äÿí
÷û õà ðû øû íûí ÿñ ëè èò äè éè ö÷öí åòè áàð ñûç ñà éû ëûð.

♦♦♦
«ÒÈ ÊÈÍ ÒÈ-ËÒÄ»  ÌÌÚ (ÂÞ ÅÍ: 7000360811) ëÿüâ
îëóí äó üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð èêè àé ÿð çèí äÿ òÿ-
ëÿá ëÿðè íè Ñàë éàí øÿùÿðè, Ì.ß.Ðÿñóë çà äÿ êö ÷ÿñè, åâ
26-à öí âà íû íà áèë äè ðÿ áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
«ÈÍ ØÀ ÀÒ-ËÒÄ»  ÌÌÚ-éÿ (ÂÞ ÅÍ: 7000360531)
ìÿõ ñóñ êîì ìåð ñè éà ùö ãó ãè øÿõñëÿðè íèí äþâ ëÿò ðå -
éåñòðèí äÿí ÷û õà ðû øû íûí ÿñ ëè èò äè éè ö÷öí åòè áàð ñûç ñà éû ëûð.

♦♦♦
«ÈÍ ØÀ ÀÒ-ËÒÄ»  ÌÌÚ-éÿ (ÂÞ ÅÍ: 7000360531)
ëÿüâ îëóí äó üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð èêè àé ÿð çèí äÿ
òÿëÿá ëÿðè íè Ñÿë éàí øÿùÿðè, Ì.ß.Ðÿñóë çà äÿ êö ÷ÿñè, åâ
26-à öí âà íû íà áèë äè ðÿ áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
«ÃÌ Ýðî óï»  ÌÌÚ (ÂÞ ÅÍ: 1802989951) ëÿüâ
îëóí äó üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð èêè àé ÿð çèí äÿ òÿ-
ëÿá ëÿðè íè Áà êû øÿùÿðè, Ñà áóí ÷ó ðà éî íó, Áà êû õà íîâ
ãÿñÿáÿñè, åâ 80, ìÿí çèë 20, Ìÿì ìÿäðçà Ùà úèíñêè
êö ÷ÿñè öí âà íû íà áèë äè ðÿ áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
«ÄÈ ËÀÉ» ÌÌÚ-éÿ ìÿõ ñóñ 1501456391 ñàé ëû ÂÞ -
ÅÍ øÿùà äÿò íà ìÿñè èò äè éè ö÷öí åòè áàð ñûç ñà éû ëûð.

♦♦♦
«Àç ÷å ìåíò» ËÒÄ ÌÌÚ (ÂÞ ÅÍ:2001035051) ëÿüâ
îëóí äó üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð èêè àé ÿð çèí äÿ òÿ-
ëÿá ëÿðè íè Áà êû øÿùÿðè, Õÿòàè ðà éî íó, Íî áåë ïðîñ ïåê òè-
4 öí âà íû íà áèë äè ðÿ áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
«ÐÎ ÉÀË»  ÌÌÚ (ÂÞ ÅÍ:3100089601) ëÿüâ îëóí -
äó üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð èêè àé ÿð çèí äÿ òÿëÿá ëÿ-
ðè íè Áà êû øÿùÿðè, Íÿñè ìè ðà éî íó, Âè äà äè êö ÷ÿñè, 153
öí âà íû íà  áèë äè ðÿ áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
«Î ÌÅ ÃÀ»  ÌÌÚ (ÂÞ ÅÍ: 3100089171) ëÿüâ îëóí -
äó üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð èêè àé ÿð çèí äÿ òÿëÿá ëÿ-
ðè íè Áà êû øÿùÿðè, Íÿñè ìè ðà éî íó, Âè äà äè êö ÷ÿñè, 153
öí âà íû íà áèë äè ðÿ áè ëÿð ëÿð.

«ÈÍ ÔÎÐ ÌÀ ÒÈ ÊÀ»  ÌÌÚ (ÂÞ ÅÍ: 3100089581)
ëÿüâ îëóí äó üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð èêè àé ÿð çèí äÿ
òÿëÿá ëÿðè íè Áà êû øÿùÿðè, Íÿñè ìè ðà éî íó, Âè äà äè êö ÷ÿ-
ñè, 153 öí âà íû íà áèë äè ðÿ áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
«ÈÍ ÔÎÐ ÌÀ ÒÈ ÊÀ» ÌÌÚ-éÿ ìÿõ ñóñ (ÂÞ ÅÍ:
3100089581) íè çàì íà ìÿ, ÂÞ ÅÍ Øÿùà äÿò íà ìÿñè,
ÀÐ ßä ëèé éÿ Íà çèð ëè éè Ùö ãó ãè øÿõñëÿðèí Äþâ ëÿò Ãåé -
äèé éà òû öç ðÿ Ñóì ãà éûò Áþë ýÿ øþ áÿñè òÿðÿôèí äÿí âå ðèë -
ìèø 0202-À1-39 íþì ðÿëè ãåé äèé éàò øÿùà äÿò íà ìÿñè
èò äè éè ö÷öí åòè áàð ñûç ùå ñàá îëó íóð.

♦♦♦
«ÔËÀÝÑÙÈÏ» ÌÌÚ (ÂÞ ÅÍ: 3100499361) ëÿüâ
îëóí äó üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð èêè àé ÿð çèí äÿ òÿ-
ëÿá ëÿðè íè Áà êû øÿùÿðè, Íÿñè ìè ðà éî íó, Âè äà äè êö ÷ÿñè,
153 öí âà íû íà áèë äè ðÿ áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
«ÄÈÑÒÐÈ ËÀÁ» Ìÿù äóä Ìÿñó ëèé éÿò ëè Éîë äàø ëû üû íûí
Àçÿð áàé úàí äà êû Ôè ëè àëû  (ÂÞ ÅÍ: 1302474081) ëÿüâ
îëóí äó üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð èêè àé ÿð çèí äÿ òÿ-
ëÿá ëÿðè íè Áà êû øÿùÿðè, Íÿñè ìè ðà éî íó, Ð.Áåù áó äîâ
59, ìÿí çèë 63 öí âà íû íà áèë äè ðÿ áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
«Áðàíä Êîñ ìå òèêñ ËÒÄ»  ÌÌÚ (ÂÞ ÅÍ:1800868411)
ëÿüâ îëóí äó üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð èêè àé ÿð çèí äÿ
òÿëÿá ëÿðè íè Áà êû øÿùÿðè, Ñà áóí ÷ó ðà éî íó, Áà êû õà íîâ
ØÒÃ Ñöëù, Áà êû õà íîâ ãÿñÿáÿñè, åâ 2/20, ìÿí çèë 16
öí âà íû íà áèë äè ðÿ áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
«ÁÓÇ ÀËÅÍ ÙÀ ÌÛË ÒÎÍ ÛÍÊ» øèð êÿòè íèí Àçÿð -
áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñûí äà êû Ôè ëè àëû  (ÂÞ ÅÍ: 1301210431)
ëÿüâ îëóí äó üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð èêè àé ÿð çèí äÿ
òÿëÿá ëÿðè íè Áà êû øÿùÿðè, Íè çà ìè êö ÷ÿñè 96, «Òùå
Ëàíäìàðê-1» áèç íåñ ìÿð êÿçè, 4-úö ìÿð òÿáÿ öí âà íû -
íà áèë äè ðÿ áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
«Ãó àð òåðñòî íå ñî ëó òè îíñ» ÌÌÚ (ÂÞ ÅÍ: 1701818291)
ëÿüâ îëóí äó üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð èêè àé ÿð çèí äÿ
òÿëÿá ëÿðè íè Áà êû øÿùÿðè Ñÿáà èë ðà éî íó, Àá áàñ ãó ëó Àá -
áàñ çà äÿ êö ÷ÿñè, åâ 17, ìÿí çèë 239 öí âà íû íà áèë äè ðÿ
áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
«ÝÐÓÍÄÔÎÑ ÏÎÌ ÏÀ ÑÀ ÍÀ ÉÈ ÂÅ ÒÈ ÚÀ ÐÅÒ ËÈ -
ÌÈ ÒÅÄ» øèð êÿòè íèí Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñûí äà êû
ôè ëè àëè (ÂÞ ÅÍ: 1701605121) ëÿüâ îëóí äó üó íó åëàí
åäèð. Êðå äè òîð ëàð èêè àé ÿð çèí äÿ òÿëÿá ëÿðè íè Áà êû Øÿ-
ùÿðè, Ñÿáà èë ðà éî íó,  Íè çà ìè  åâ 96Å  öí âà íû íà áèë äè -
ðÿ áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
«ÁÀ ËÀ ÊßÍ-ÊßÍÄÊÈÌ ÉÀ» ÀÑÚ 05 ñåíòéàáð 2016-

úû èë òà ðèõ äÿ, ñà àò 10-äà  Áà ëà êÿí ðà éî íó, Ùÿíè ôÿ êÿí -
äè öí âà íûí äà éåð ëÿøÿí èäà ðÿ áè íà ñûí äà ñÿùìäàð ëà ðûí
íþâ áÿäÿí êÿíàð öìó ìè éû üûí úà üû íûí êå ÷è ðè ëÿúÿéè íè
åëàí åäèð.
Éû üûí úà üûí ýöí äÿëè éè:
1. «ÁÀ ËÀ ÊßÍ-ÊßÍÄÊÈÌ ÉÀ» ÀÑÚ-íèí ìÿù äóä
ìÿñó ëèé éÿò ëè úÿìèé éÿò ôîð ìà ñûí äà éå íè äÿí òÿø êèë åäèë -
ìÿñè.
Éû üûí úà üûí ýöí äÿëè éè öç ðÿ ìà òå ðè àë ëàð ëà éó õà ðû äà ãåéä
åäè ëÿí öí âàí äà òà íûø îë ìàã îëàð.

♦♦♦
«ÍÈ ÊÎ ÈÍ ÒÅÐ ÍÅØÍË ËÈ ÌÈ ÒÅÄ» Øèð êÿòè íèí Àçÿð -
áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñûí äà êû Ôè ëè àëû (áóí äàí ñîí ðà «Ôè -
ëè àë»)  (ÂÞ ÅÍ: 1700638221) Øèð êÿòèí 25 èéóë 2016-úû
èë òà ðèõ ëè ãÿðà ðû ÿñà ñûí äà ôÿàëèé éÿòè íÿ õè òàì âåð äè éè íè
âÿ áó íóí ëà ÿëà ãÿäàð Àçÿð áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñûí äà
äþâ ëÿò ãåé äèé éà òû íûí òÿñ âèé éÿñè íè åëàí åäèð.
Áö òöí òÿëÿá ëÿð, áèë äè ðèø ëÿð, èä äè àëàð éà õóä ñîð üó ëàð
Ôè ëè àëûí êðå äè òîð ëà ðû òÿðÿôèí äÿí áè ðèí úè åëàí äÿðú åäèë -
äè éè ýöí äÿí èêè àé ÿð çèí äÿ Ôè ëè àëûí Áà êû øÿùÿðè Ñÿáà èë
ðà éî íó, Ñàë éàí øî ñå ñè, åâ 32/37 öí âà íû íà áèë äè ðèë ìÿ-
ëè äèð.

♦♦♦
«ÌÀ ÊÈÌ ÑÀÍ ÀÑ ÔÀËÒ ÒÀ ÀÙ ÙÖÒ ÈÍ ØÀ ÀÒ ÑÀ -
ÍÀ ÉÈ ÂÅ ÒÈ ÚÀ ÐÅÒ ÀÍÎ ÍÈÌ» øèð êÿòè íèí Àçÿð -
áàé úàí Ðåñ ïóá ëè êà ñûí äà êû Ôè ëè àëû  (ÂÞ ÅÍ:1402023591)
ëÿüâ îëóí äó üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð èêè àé ÿð çèí äÿ
òÿëÿá ëÿðè íè Áà êû øÿùÿðè, Íÿñè ìè ðà éî íó, Ì.ßëè çà äÿ
êö ÷ÿñè, åâ 18, ìÿí çèë 21 öí âà íû íà áèë äè ðÿ áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
31.03.2000-úè èë òà ðèõ äÿ Ô-2846 ñàé ëû ãåé äèé éàò íþì -
ðÿñè èëÿ äþ ëÿò ãåé äèé éà òû íà àëûí ìûø «Ôß ÐßÙ» Ìÿí çèë
Òè êèí òè Êî îïå ðà òèâ Òÿø êè ëà òû ùö ãó ãè ôîð ìà ñû íû âÿ àäû íû
äÿéè øÿðÿê «Ôß ÐßÙ» ÌÌÚ-éÿ ÷åâ ðèë äè éè íè åëàí åäèð.

♦♦♦
«À ÇÅÐ-ÅÕ ÏÅÐÒ-2012» ÌÌÚ (ÂÞ ÅÍ:1701403911)
ëÿüâ îëóí äó üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð èêè àé ÿð çèí äÿ
òÿëÿá ëÿðè íè Áà êû øÿùÿðè, Ñà áà èë ðà éî íó, Áè áè-Ùåé áÿò
ØÒÃ Ìÿê òÿá ìåä åâ 2 öí âà íû íà áèë äè ðÿ áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
Ýÿí úÿ 20 ñàé ëû Éîë Èñ òèñ ìàð Èäà ðÿñè (ÂÞ ÅÍ:
2300118741) ëÿüâ îëóí äó üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð
èêè àé ÿð çèí äÿ òÿëÿá ëÿðè íè Ýÿí úÿ øÿùÿðè, Íÿðè ìàí
Íÿðè ìà íîâ ïðîñ ïåê òè  3 öí âà íû íà áèë äè ðÿ áè ëÿð ëÿð.

♦♦♦
85 ñàé ëû Éîë Èñ òèñ ìàð Èäà ðÿñè (ÂÞ ÅÍ: 1002421401)
ëÿüâ îëóí äó üó íó åëàí åäèð. Êðå äè òîð ëàð èêè àé ÿð çèí -
äÿ òÿëÿá ëÿðè íè Áà êû øÿùÿðè, Áè íÿãÿäè ðà éî íó, Áè ëÿúÿ-
ðè ãÿñÿáÿñè, Íà òà âàí êö ÷ÿñè 19 öí âà íû íà áèë äè ðÿ áè -
ëÿð ëÿð.

Е Л А Н Л А Р
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Vergi ödəyicilərinin hərraca cıxarılacaq əmlakları barədə məlumat (yeni daxil olanlar)


