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Şəki Suvarma Sistemləri İdarəsi 
2018-ci ildə istismar tədbirləri üçün mal-materialların satınalınması və xidmətlərin yerinə yetirilməsi məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Əsaslı və cari təmir işlərində lazım 

olan mal və materialların satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz ten-

der təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış, ikiqat 
bağlamada yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji 
işlərdə təcrübəsi, maliyyə vəziyyəti. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi 
texniki və maliyyə imkanlarına malik olmalı-
dırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üçün 
120 manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Şəki 
şəhəri, S.Rəhman küçəsi, 25 nömrəli ünvanda 
yerləşən Şəki Suvarma Sistemləri İdarəsindən 
(əlaqələndirici şəxs: Ə.Mustafayev, telefon: 
02424-4-33-84) ala bilərlər.

Təşkilat: Şəki SSİ
Şəki YXO
Hesab: 32051019447000201170
VÖEN: 3000104011
(Şəki SSİ 3000103891)
Bank: “Kapital Bank”ın Şəki filialı

Kod: 200703
VÖEN: 9900003611
Müxbir hesab: AZ37 NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK -AIIBAZ2x
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. 

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 
ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifinin dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən ən azı 60 bank günü qüvvədə olma-
lıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanından arayış; 

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildə 
olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
olunmalıdır).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 23 yanvar 
2018-ci il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 5 fevral 2018-ci il saat 18.00-a qədər 
Şəki Suvarma Sistemləri İdarəsinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 6 fevral 2018-ci il saat 
11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaq-
dır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodu ilə 
Tecnicas Reunidas şirkəti arasında qurğuların 
rekonstruksiyası üzrə müqavilə imzalanmışdır

 � Heydər Əliyev adına Neft 
Emalı Zavodunda (NEZ) aparılan 
modernizasiya işləri daha 
keyfiyyətli yanacaq məhsullarının 
istehsalını nəzərdə tutur. NEZ-
in modernizasiyası 2021-ci 
ilədək davam edəcək. Layihənin 
İdarəedilməsi üzrə Podratçı 
(PMC) SOCAR-KBR şirkəti 
tərəfindən mövcud qurğuların 
və ümumi zavod təsərrüfatının 
rekonstruksiyası işləri üzrə 
aparılmış seçim proseduruna 
əsasən Tecnicas Reunidas (TR) 
şirkəti qalib olaraq seçilmişdir. 

SOCAR-dan aldığımız məlumatda 
bildirilir ki, dekabrın 19-da SOCAR-ın 
Heydər Əliyev adına NEZ və Tecni-
cas Reunidas şirkəti arasında zavodun 
yenidənqurulması və modernizasiya 
layihəsi çərçivəsində qurğuların rekons-
truksiyası üzrə EPCm (Layihələndirmə, 
Satınalma, Tikinti) müqaviləsinin rəsmi 
imzalanma mərasimi keçirilmişdir. 

İmzalanma mərasimində SOCAR-ın 
prezidenti Rövnəq Abdullayev, stra-
teji inkişaf üzrə vitse-prezidenti Tofiq 
Qəhrəmanov, emal üzrə vitse-prezidenti 
Davud Məmmədov, iqtisadi məsələlər 
üzrə vitse-prezidenti Süleyman Qasımov, 
şirkətin baş ofisinin rəhbər şəxsləri,  
Heydər Əliyev adına NEZ-in direktoru  
Elman İsmayilov, TR şirkəti idarə heyəti 
sədrinin müavini, baş icraçı direktoru Juan 
Llado Arburua, korporativ inkişaf üzrə 
baş direktoru Enrique Alsina Massana, 
Təkliflər Departamentinin direktoru Carlos 
Molinero Monge və digər məsul şəxslər 
iştirak etmişlər. 

Müqaviləni Heydər Əliyev adına 
NEZ-in direktoru Elman İsmayılov və 
TR şirkətinin korporativ inkişafı üzrə baş 
direktoru Enrique Alsina Massana imzala-
mışlar. 

On beynəlxalq şirkətin iştirak etdiyi 
seçim prosedurunda TR şirkəti tərəfindən 
təqdim edilmiş texniki və kommersiya 
təklifi ən yüksək yekun bal toplayaraq 
qalib gəlmişdir. Qeyd edək ki, NEZ-da 
yenidənqurma işləri əsasən iki istiqamət 
üzrə həyata keçirilir: 

- yeni qurğuların inşası;
- mövcud əsas qurğuların və ümumi 

zavod təsərrüfatının (ÜZT) rekonstruksi-
yası. 

TR şirkəti ilə imzalanan saziş məhz 
mövcud qurğuların və ÜZT-nin rekons-

truksiya işlərini əhatə edir. 
Tədbirdə çıxış edən SOCAR-ın 

prezidenti Rövnəq Abdullayev TR 
şirkətini seçim prosedurunun qalibi elan 
olunması münasibəti ilə təbrik etmişdir: 
“Bu gün SOCAR hasilatla yanaşı, həm 
də emal sahəsində bir sıra iri investisi-
ya layihələrini həyata keçirir, öz biznes 
portfelinin və ölkə iqtisadiyyatının 
şaxələndirilməsinə töhfə verir. SOCAR-ın 
Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavo-
dunda yenidənqurma və modernizasiya 
layihəsi bu kontekstdə xüsusi yer tutur. 
Artıq NEZ-də yenidənqurma tədbirlərinin 
ilkin mərhələsi çərçivəsində inşa edilən 
yeni Bitum qurğusunun ardınca Avro-
5 standartına cavab verəcək yüksək 
keyfiyyətli mühərrik yanacaqlarının, 
dizel və benzin məhsullarının alınması 
üçün daha müasir və səmərəli qurğuların 
istifadəyə verilməsinin astanasındayıq. 
Hesab edirəm ki, Tecnicas Reunidas 
şirkəti ilə əməkdaşlıq bu layihənin uğurla 
gerçəkləşməsinə müsbət təsir edəcəkdir”. 

İmzalanma mərasimində çıxış edən TR 
şirkətinin İdarə heyətinin sədrinin müavini, 
baş icraçı direktoru Juan Llado Arburua 
demişdir: “Tecnicas Reunidas şirkətinə 
göstərilən etimada görə SOCAR rəhbərliyi 
və layihənin icra qrupuna öz təşəkkürümü 
bildirirəm. Heydər Əliyev adına Neft Ema-
lı Zavodunda aparılacaq yenidənqurma 
işlərinin yüksək keyfiyyətdə, təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl etməklə zamanında icra 
edəcəyimizə inanıram”. 

Qeyd edək ki, SOCAR tərəfindən 
Heydər Əliyev adına NEZ-da həyata 
keçirilən yenidənqurma və modernizasiya 
layihəsinin əsas məqsədləri ölkəmizdə 
nəqliyyat vasitələri parkının genişlənməsi 
nəticəsində yüksək keyfiyyətli yanaca-
ğa artan tələbatı təmin etmək, emal və 

kimya sahəsindəki layihələrimizlə sinerji 
yaradaraq, ölkənin ixrac potensialını 
gücləndirmək, ölkədə ekoloji durumu 
yaxşılaşdırmaqdır. Bu məqsədlə NEZ-da 
yenidənqurma işlərinin 3 mərhələdə həyata 
keçirilməsi və 14 yeni qurğunun inşası 
nəzərdə tutulmuşdur. 

Aparılacaq işlər nəticəsində zavodun 
illik emal gücü indiki 6 milyon tondan  
7,5 milyon tona qədər çatdırılacaq, istehsal 
olunan benzinlərin və dizel yanacağının 
keyfiyyət göstəriciləri “Avro-5” standartına 
cavab verəcək, həmçinin bazarın tələbatına 
uyğun olaraq zavodda A-92/95/98 markalı 
benzinlərin istehsalı təmin ediləcəkdir. 
Layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində 
Heydər Əliyev adına NEZ-in istismar 
xərclərinin optimallaşdırılması və keçmiş 
“Azərneftyağ” NEZ-in infrastrukturunun 
tam olaraq istismardan çıxarılması nəzərdə 
tutulur. 

Qeyd edək ki, Tecnicas Reunidas 
beynəlxalq podratçı şirkətdir. 1960-cı 
ildə təsis edilmiş Lummus Espanola 
şirkəti 1972-ci ildə Técnicas Reunidas-
la birləşərək onun adını qəbul etmiş və 
Técnicas Reunidas, S.A. kimi tanınmağa 
başlamışdır. Şirkət Səudiyyə Ərəbistanı, 
Küveyt, Oman, Yunanıstan, Meksika, 
Türkiyə, Rusiya, Fransa, Hollandiya, 
Vyetnamda fəaliyyət göstərir. Beynəlxalq 
layihələr şirkətin illik dövriyyəsinin 70 fa-
izini təşkil edir. Şirkət indiyədək 1000-dən 
artıq sənaye müəssisəsini layihələndirərək 
inşa etmişdir. 

Baş ofisi Texas ştatının Hyuston 
şəhərində yerləşən “KBR” mühəndislik, 
təchizat, tikinti və müxtəlif xidmətlər üzrə 
dünyanın aparıcı şirkətlərindən biridir.

Samirə ƏLİYEVA, 
“Xalq qəzeti”

Vladimir Putinin növbəti dəfə 
prezidentliyə namizədliyinin 

irəli sürüləcəyi tarix açıqlanıb
 � Vladmir Putinin növbəti dəfə Rusiya prezidentliyinə 

namizədliyi rəsmən dekabrın 26-da irəli sürüləcək. APA-nın 
Moskva müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Sənaye və 
Sahibkarlar İttifaqının rəhbəri Aleksandr Şoxin bildirib.

Aleksandr Şoxin dekab-
rın 26-da Ümumrusiya Sərgi 
Mərkəzində keçiriləcək təşəbbüs 
qrupunun iclasında Vladimir 
Putinin Rusiya prezidentliyinə 
namizədliyinin irəli sürüləcəyini 
bəyan edib. 

Bu barədə qərar dünən Puti-

nin prezidentliyə namizədliyinin 
irəli sürülməsi ilə bağlı yaradı-
lan təşəbbüs qrupunun təşkilat 
komitəsinin iclasında verilib.

Təşəbbüs qrupuna 600 
nəfərə yaxın tanınmış ictimai 
xadim, elm adamları, incəsənət 
xadimləri daxildir. Təşəbbüs 

qrupunu hakim Vahid Rusiya 
Partiyası, Ümumrusiya Xalq 
Cəbhəsi, “Qələbə Könüllüləri”, 

Rusiya İctimai Palatası 
dəstəkləyirlər.

“İçərişəhər” DTMQİ-nin fəaliyyəti ilə 
əlaqədar ekspozisiya nümayiş olunur

 � “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu 
İdarəsinin yaradılmasının 10 illik fəaliyyətini əks etdirən 
ekspozisiya nümayiş edilir. Ekspozisiyanın nümayişi Kiçik Qala 
küçəsində, Şirvanşahlar Saray Kompleksinin yaxınlığında açıq 
havada təşkil olunub. Məlumatı “İçərişəhər” DTMQİ verib.

Dekabrın sonunadək davam 
edəcək ekspozisiyada son 10 il 
ərzində elmi-tədqiqat və arxeo-

logiya, kütləvi tədbirlər, bərpa və 
abadlaşma sahəsində görülmüş 
işlər öz əksinin tapıb. Həmçinin 

İçərişəhərdə səfərdə olmuş rəsmi 
qonaqlar və tanınmış simalar, Ma-
rionet Teatrı, “İçərişəhər” Ənənəvi 
İncəsənət Mərkəzi, Tahir Salahovun 
ev-muzeyi və s. haqqında maraqlı 
məlumatlar və fotolar yer alıb.

Ülviyyə VAHİDQIZI, 
“Xalq qəzeti”

20.12.2017-ci il tarixə pambıq tədarükünə dair operativ məlumat

Cəmi o cümlədən
19.12.2017-ci il tarixdə

Respublika üzrə cəmi 136413,2 204134,43 457,74
Ağcabədi rayonu 9550,0 20097,01 31,88
Ağdam rayonu 3005,0 6140,54 4,19
Ağdaş rayonu 3000,0 3644,03 12,20
Ağsu rayonu 2500,8 2657,10 14,60
Beyləqan rayonu 8550,0 15487,04 27,05
Bərdə rayonu 8518,5 22148,11 56,10
Biləsuvar rayonu 11351,8 24663,97 47,24
Cəlilabad rayonu 500,0 992,80 -
Füzuli rayonu 2050,0 2068,50 5,00
Goranboy rayonu 5000,0 6873,00 13,00
Hacıqabul rayonu 1203,9 917,84 10,84
İmişli rayonu 15641,5 14118,77 54,42
Kürdəmir rayonu 4027,0 4798,93 19,69
Neftçala rayonu 11111,0 8840,34 13,21
Saatlı rayonu 17220,0 25646,60 24,70
Sabirabad rayonu 15055,0 17894,74 36,17
Salyan rayonu 7052,4 9117,50 22,60
Samux rayonu 53,0 46,30 -
Tərtər rayonu 3123,0 8345,05 18,48
Ucar rayonu 2500,0 2165,86 22,44
Yevlax şəhəri 2168,0 3356,50 6,23
Zərdab rayonu 3232,3 4113,90 17,70

Rayonlar  Əkin sahəsi, hektar
Pambıq qəbulu məntəqələrinə təhvil verilmişdir, ton

20.12.2017-ci il tarixə pambıq tədarükünə dair operativ məlumat

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi

Azərbaycan  Respublikası Nazirlər  Kabinetinin qərarı
№ 559                Bakı şəhəri, 15 dekabr 2017-ci il

“Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən 
maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat 
vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 18 
iyul tarixli 120 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi-
nin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respub-           
likası Prezidentinin 2017-ci il 6 sentyabr tarixli 1593 nömrəli 
Fərmanının 3.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA  ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 18 iyul 
tarixli 120 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2011, № 7, maddə 747; 2012, № 8, maddələr 827, 
830; 2013, № 3, maddə 347, № 7, maddə 886, № 8, maddə 1017, 
№ 10, maddə 1218; 2014, № 1, maddələr 51, 69, № 2, maddə 201, 
№ 4, maddə 441, № 5, maddələr 572, 594, № 6, maddə 747, № 8, 
maddə 1015, № 12, maddələr 1658, 1666; 2015, № 2, maddə 227, 

№ 11, maddə 1417; 2016, № 3, maddə 609, № 4, maddə 831, № 5, 
maddə 955, № 7, maddə 1353, № 8, maddə 1437, № 9, maddələr 
1585, 1589, № 12, maddə 2241; 2017, № 5, maddə 966, № 10, 
maddələr 1890, 1919; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2017-ci il 20 noyabr tarixli 504 nömrəli qərarı) ilə təsdiq 
edilmiş 2 nömrəli əlavə - “Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra 
hakimiyyəti və məhkəmə orqanlarının aparatları (hərbi qurumlar, 
dövlət təhlükəsizliyi, xarici kəşfiyyat xidmətləri, hüquq-mühafizə və 
prokurorluq orqanları, rayon (şəhər) məhkəmələri istisna olmaqla), 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının yerli bölmələri, onların ya-
nında, tabeliyində olan orqanlar, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanla-
rının yanında yaradılan dövlət agentliklərinin, dövlət xidmətlərinin 
aparatları və onların yerli bölmələri üçün xidməti minik 
avtomobillərinin say həddi (limiti)”nin 30-cu hissəsi ləğv edilsin. 

Artur RASI-ZADƏ  
 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan  Respublikası Nazirlər  Kabinetinin qərarı
№ 560                Bakı şəhəri, 15 dekabr 2017-ci il

“Beynəlxalq standart eyniləşdirmə nömrələrinin verilməsi 
Qaydaları”nın və “Beynəlxalq standart eyniləşdirmə 
nömrələrinin verilməsinə görə haqqın məbləği”nin təsdiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2013-cü il 14 mart tarixli 44 nömrəli qərarında dəyişikliklər 
edilməsi haqqında 

“Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyinin 
fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2017-ci il 6 sentyabr tarixli 1593 nömrəli Fərmanının 
3.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan  
Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA  ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 
14 mart tarixli 44 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 3, maddə 337) ilə təsdiq edilmiş   

1 nömrəli əlavə - “Beynəlxalq standart eyniləşdirmə nömrələrinin 
verilməsi Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 2.4-cü bənddə “Agentliyin tabeliyində olan və tabeliyində 
olmayan qurumlarda yaradılan milli” sözləri “Milli” sözü ilə əvəz 
edilsin.

2. 2.10-cu bənddən “və ya onun strukturuna daxil olma-
yan tabeliyindəki qurumlar” sözləri və “büdcədənkənar xüsusi 
vəsaitləri” sözləri çıxarılsın.

3. Qaydalara əlavə - “Beynəlxalq standart eyniləşdirmə 
nömrəsinin verilməsi haqqında ərizə”yə “Agentliyinin” sözündən 
sonra “İdarə Heyətinin” sözləri əlavə edilsin. 
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Azərbaycan  Respublikası Nazirlər  Kabinetinin qərarı
№ 561                Bakı şəhəri, 15 dekabr 2017-ci il

“Nüsxələrinə nəzarət markası yapışdırılması nəzərdə 
tutulan müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar obyektlərinin 
(audiovizual əsər, fonoqram, kompüter proqramı, məlumat top-
lusu, kitab) dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2013-cü il 18 yanvar tarixli 9 nömrəli qərarında dəyişiklik 
edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyinin 
fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2017-ci il 6 sentyabr tarixli 1593 nömrəli Fərmanının 
3.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan  
Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA  ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 
18 yanvar tarixli 9 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 1, maddə 70) ilə təsdiq edil-
miş “Nüsxələrinə nəzarət markası yapışdırılması nəzərdə tutulan 
müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar obyektlərinin (audiovizual 
əsər, fonoqram, kompüter proqramı, məlumat toplusu, kitab) dövlət 
reyestrinin aparılması Qaydaları”nın 15-ci hissəsinə “Agentliyin” 
sözündən sonra “İdarə Heyətinin” sözləri əlavə edilsin. 
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Azərbaycan  Respublikası Nazirlər  Kabinetinin qərarı
№ 562                Bakı şəhəri, 15 dekabr 2017-ci il

“Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agent-
liyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 6 sentyabr tarixli 1593 
nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar Azərbaycan Respubli-
kası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarının və onların struktur 
elementlərinin ləğv edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyinin 
fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2017-ci il 6 sentyabr tarixli 1593 nömrəli Fərmanının 
3.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan  
Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA  ALIR:

1. “Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1993-cü il  
10 sentyabr tarixli 488 nömrəli qərarı ləğv edilsin.

2. “Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyinin 
strukturuna daxil olmayan  tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 2012-ci il 6 yanvar tarixli 1 nömrəli qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 1, maddə 25) 
ləğv edilsin.

3. “Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi-
nin kollegiyasının tərkibi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 17 aprel tarixli 84 nömrəli qərarının 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2012, № 4, 
maddə 394; 2016, № 9, maddə 1572) 1-ci hissəsi ləğv edilsin.
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