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İcraçı direktor Vüsal Qasımlı: 2017-ci ildə ÜDM-in 
artım dinamikası tarazlaşdırılıb və 2018-ci ildə 
yeni iqtisadi yüksəliş üçün əsaslar yaradılıb 

 � “2017-ci ildə bir tərəfdən antiböhran 
tədbirləri həyata keçirilib, digər tərəfdən yeni 
iqtisadi model quruculuğu sahəsində islahatlar 
davam etdirilib, infrastruktur yaxşılaşdırılıb 
və əhalinin sosial rifahı diqqətdə saxlanılıb. 
Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin apardığı 
uğurlu siyasət iqtisadi böhranı yeni inkişaf 
pilləsinə keçid üçün imkana çevirib”.

İqtisadi İslahatların 
Təhlili və Kommunikasiya 
Mərkəzinin (İİTKM) icraçı di-
rektoru Vüsal Qasımlı 2017-ci 
ilin yekunlarına dair mətbuat 
konfransında görülən işlərə 
dair geniş açıqlama verib.

V.Qasımlı Prezident İlham 
Əliyevin 2017-ci ili dərin iq-
tisadi islahatlar və sabitləşmə 
ili kimi xarakterizə etdiyini 
vurğulayıb: “Artıq böhran 
arxada qalıb və iqtisadiyyat 
yeni inkişaf mərhələsinə 
qədəm qoyub. Azərbaycanda 
ÜDM-in əhəmiyyətli azalma-
sı yalnız 2016-cı ildə qeydə 
alınıb, 2017-ci ildə ÜDM-in 
artım dinamikası tarazlaş-
dırılıb və 2018-ci ildə yeni 
iqtisadi yüksəliş üçün əsaslar 
yaradılıb”.

İcraçı direktor bildirib ki, 
2017-ci ildə biznes mühiti-
nin əlverişliliyini artırmaq 
üçün iqtisadi islahatlar 
davam etdirilib: “Sahibkarlıq 
sahəsində aparılan yoxlamala-
rın dayandırılması haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa əsasən, 1 noyabr 
2015-ci il tarixdən sahibkarlıq 
sahəsində aparılan yoxlamalar 
2 il müddətinə dayandırılıb. 
2017-ci ilin oktyabr ayında isə 
yoxlamaların dayandırılması 
ilə bağlı müddət 2021-ci ilə 
kimi uzadılıb. Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
21 may 2016-cı il tarixli 
fərmanına uyğun olaraq 
Dövlət Gömrük Komitəsi 
tərəfindən “Yaşıl dəhliz” və 
digər buraxılış sistemlərinin 
tətbiqi ilə əlaqədar müvafiq 
infrastruktur yaradılıb. İxra-
catçılar 2016-cı il 1 avqust 
tarixindən etibarən “Yaşıl 
dəhliz” və digər buraxılış 
sistemlərindən istifadə etmək 
imkanı qazanıblar. “Tax 
free” sisteminin tətbiqi, bəzi 
məhsulların idxal rüsumları-
nın artırılması, idxal edilən 
xammallarda isə rüsumların 
azaldılması da mühüm islahat 
tədbirlərindəndir. Nazirlər 
Kabinetinin 10 aprel 2017-
ci il tarixli 134 saylı qərarı 
ilə “Gömrük sərhədindən 
keçirilən malların və nəqliyyat 
vasitələrinin bəyan edilməsi 
Qaydaları”nda dəyişikliklərə 

əsasən isə ixrac prosesi 
daha da sadələşdirilib”.

İqtisadi İslahatların 
Təhlili və Kommu-
nikasiya Mərkəzinin 
icraçı direktoru 
vurğulayıb ki, 2017-ci 
ildən qüvvəyə minən 
“Vergi Məcəlləsi”nə 
dəyişikliklərin əsas 
məqsədi kiçik və orta 
biznesin inkişafına 
daha əlverişli şəraitin 
yaradılması, vergi 
orqanları və sahib-
karlıq subyektləri arasında 
qarşılıqlı etimad səviyyəsinin 
yüksəldilməsi, vergi yükünün 
optimallaşdırılması, vergi 
ödəyicilərinin hüquqlarının 
qorunması, onların vaxt 
itkisinə məruz qalmama-
sı və vergi öhdəliklərinin 
daha rahat şəkildə yerinə 
yetirilməsi, bir sıra vergi 
ödəyiciləri üçün güzəştlərin 
müəyyən edilməsi yolu ilə 
sosial bərabərliyin təmin olun-
ması, nağdsız əməliyyatların 
artırılması, vergitutma baza-
sının genişləndirilməsi, pul 
dövriyyəsinin tənzimlənməsi, 
bankların likvidliyinin və 
bilavasitə vergi mühitinin 
cəlbediciliyinin artırılması 
yolu ilə iqtisadiyyata inves-
tisiya qoyuluşlarının təşviq 
edilməsi, ixracın stimullaşdı-
rılması, uçotun dürüstlüyünün 
və şəffaflığının təmin olunma-
sıdır. Həmçinin 2017-ci ilin 
yanvar ayında “Dövlət satı-
nalmaları haqqında” Qanuna 
edilən dəyişikliyə əsasən, yerli 
şirkətlərə 20 faizlik güzəşt 
tətbiq edilib.

V.Qasımlı əlavə edib 
ki, 2017-ci ildə prezident 
İlham Əliyev sahibkarlar 
tərəfindən manatla alınan 
kreditlərə təminat verilməsi 
və hesablanan faizlərə görə 
subsidiya verilməsi qaydala-
rını təsdiq edib: “İpoteka və 
Kredit Zəmanət Fondunun 
yaradılması real sektorla 
maliyyə sektoru arasında-
kı iqtisadi tarazlığın bərpa 
olunması, maliyyə risklərinin 
bölünməsi, bankların dayanıq-
lığının və real sektora maliyyə 
axınının gücləndirilməsi, 
əks-dollarlaşmanın stimul-

laşdırılması və Azərbaycanda 
rəqəmsal ödənişlərin 
genişləndirilməsinə nail ol-
maq üçün mühüm bir addım-
dır. Bu maliyyə inklüzivliyi-
nin artırılması, sahibkarların 
maliyyə mənbələrinə çıxış 
imkanlarının genişləndirilməsi 
və maliyyə xidmətləri ilə 
təminatının yaxşılaşdırılma-
sına xidmət edəcək. Ölkədə 
maliyyə inklüzivliyinin 
artımına nail olunması iqtisadi 
fəaliyyətin dəstəklənməsinə, 
sahibkarlığın inkişafına, 
məşğulluğun yaxşılaşdırılma-
sına da əlavə dəstək verəcək”.

Aqrar sahənin inkişa-
fını sürətləndirmək üçün 
“Azərbaycan Respublika-
sında pambıqçılığın inkişa-
fına dair 2017–2022-ci illər 
üçün Dövlət Proqramı”, 
“Azərbaycan Respublika-
sında tütünçülüyün inkişa-
fına dair 2017–2021-ci illər 
üçün Dövlət Proqramı” və 
“Azərbaycan Respublikasında 
baramaçılığın və ipəkçiliyin 
inkişafına dair 2018–2025-ci 
illər üçün Dövlət Proqramı” 
qəbul olunub. Artıq ölkədə 
iqtisadi strateji planların, 
dövlət proqramlarının, inkişaf 
konsepsiyalarının, strategi-
yaların, tədbirlər planlarının 
layihələrinin hazırlanması za-
manı strateji yol xəritələrinin 
müddəaları əsas tutulur.

Vüsal Qasımlı ins-
titutsional islahatlardan 
danışarkən Azərbaycan 
Sənaye Korporasiyası, Qida 
Təhlükəsizliyi Agentli-
yi və Enerji Məsələlərini 
Tənzimləmə Agentliyinin 
yaradılmasının xüsusilə 
vurğulamaq lazım olduğunu 

bildirib. Onun fikrincə, 
idarəetmə islahatları 
yeni iqtisadi modelin 
funksionallığını təmin 
etmək baxımından 
vacibdir: “2017-ci ildə 
“Əsrin müqaviləsi”nin 
(“Azəri-Çıraq-
Günəşli” (AÇG) 
yataqlar blokunun 
işlənməsi üzrə Hasila-
tın Pay Bölgüsü sazişi) 
2050-ci ilə qədər uza-
dılmasını nəzərdə tutan 
sazişin imzalanması 
və Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolunun açılışı, 
həmçinin Astara-

Rəşt dəmir yol xəttinin 
birləşdirilməsi istiqamətində 
addımlar ölkəmizə investisiya 
qoyuluşu və infrastrukturun 
yaxşılaşdırılması baxımından 
əhəmiyyətli rol oynadı.”

Mərkəzin icraçı direk-
toru əlavə edib ki, bu il 
“Azexport” portalının və 
Azərbaycanın Rəqəmsal 
Ticarət Qovşağının fəaliyyətə 
başlaması ölkə iqtisadiyya-
tının rəqəmsallaşdırılması, 
xüsusilə, e-ticarət, e-bankinq, 
e-kommersiya fəaliyyətlərinin 
inkişafına töhfə olub. Bundan 
başqa, ixrac subsidiyaları, 
investisiya təşviqi, sənaye 
parkları, aqroparklar, texno 
parklar, sənaye məhəllələri, 
xaricdəki ticarət evləri, ticarət 
missiyaları və sərgilərdə işti-
rak iqtisadi aktivliyin artma-
sına, sərmayə qoyuluşunun 
çoxalmasına, yeni iş yerlərinin 
yaradılmasına, məhsul və 
xidmət istehsalının və ixracı-
nın artmasına səbəb olub.

V.Qasımlı bildirib ki, apa-
rılan uğurlu iqtisadi islahatlar 
nəticəsində 2017-ci ildə qeyri-
neft sektorunda 2 faizdən çox 
artım gözlənilir. Xüsusilə, 
qeyri-neft sənayesi, kənd 
təsərrüfatı və turizm iqtisadi 
artımın drayverinə çevrilir. 
2017-ci ildə qeyri-neft ixracı-
nın 1/5-dən çox artıb, tədiyyə 
balansında profisit yaranıb, 
strateji valyuta ehtiyatla-
rının həcmi artıb. Maliyyə 
Sabitliyi Şurası çərçivəsində 
aparılan iş nəticəsində 
Azərbaycan manatının kursu 
sabitləşib. Beləliklə, 2017–ci 
il sabitləşmə, 2018-ci il isə 
iqtisadi inkişaf ili kimi tarixə 
düşəcək.

İcraçı direktor daha 
sonra qeyd edib ki, Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə aparılan islahatlar yax-
şı idarəetmənin təmin 
edilməsini, bazarın liberallaş-
dırılmasını və məhsuldarlığın 
artırılmasını şərtləndirir. 
Dünya Bankı və Beynəlxalq 
Valyuta Fondu İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə aparılan uğurlu 
iqtisadi islahatları yüksək 
qiymətləndirir. Eyni zamanda, 
Dünya İqtisadi Forumunun 
“Qlobal rəqabətlilik hesaba-
tında” 35-ci və Dünya Bankı 
tərəfindən təqdim olunan 
“Doing Business” hesabatında 
57-ci yerə yüksəlməyimiz 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
aparılan iqtisadi islahatların 
nəticəsində mümkün olub.

Sonda V. Qasımlı  
İİTKM-in fəaliyyəti barədə 
də məlumat verərək bildi-
rib ki, Mərkəz 14 internet 
resursu (www.iqtisadiislahat.
org, www.ereforms.org, 
www.ecoreform.az, www.
azexport.az saytları, Facebo-
ok və Linkedin-də 3 səhifə, 
İnstagram-da 2 səhifə, Twitter, 
və Youtube-da isə hərəsində 1 
səhifə) üzərindən ölkədə apa-
rılan iqtisadi islahatları fəal 
şəkildə təbliğ edib. Saytlara 
600.000-dən izləyici baxışı 
olub. Sosial şəbəkələrdə isə 
Mərkəzin 20.000-dən artıq 
izləyicisi var. İİTKM 2017-
ci ildə KİV-ə 226 xəbər 
göndərib. Bu xəbərlər həm 
Azərbaycan, həm rus, həm də 
ingilis dillərində yayımlanıb. 
İİTKM-in göndərdiyi xəbərlər 
əsasında elektron mətbuatda 
2346 xəbər dərc olunub. TV-
lərdə İİTKM-in hazırladığı 
xəbərlər əsasında 368 xəbər 
(yaxud müsahibə) yayımlanıb. 
Bu xəbərlər daha çox ölkədə 
aparılan iqtisadi islahatlar, 
konfrans və müzakirələr, 
təlimlər, Azexport portalı, 
Strateji Yol Xəritəsinin mo-
nitorinq və qiymətləndirmə 
hesabatları, “2017-2018 Qlo-
bal Rəqabətlilik Hesabatı”nda 
Azərbaycanın irəliləməsi, 
Rəqəmsal Ticarət Qovşağı, 
“Bir pəncərə” İxraca Dəstək 
Mərkəzi, “Doing Busi-
ness 2018” hesabatına dair 
məlumatları əhatə edib.

“Xalq qəzeti”

Artıq böhran arxada qalıb və iqtisadiyyat 
yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

Açıq məkanda reklam fəaliyyətinin 
tənzimlənməsi ilə bağlı bir sıra məsələlər haqqında

“Reklam haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 30 iyun tarix-
li 755-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Reklam 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 15 
may tarixli 1281-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi və 
“Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanu-
nunun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 1997-ci il 24 noyabr tarixli 644 
nömrəli Fərmanının ləğvi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 14 iyul tarixli 
554 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi 
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2017-ci il 31 iyul tarixli 1568 nömrəli Fərmanının 
1.5-ci və 1.6-cı bəndlərinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “Açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə 
verilən icazə”nin forması təsdiq edilsin (1 nömrəli 
əlavə).

2. “Açıq məkanda yerləşdirilən reklama dair 
texniki şərtlər pasportu”nun forması təsdiq edilsin (2 
nömrəli əlavə).

3. “Açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə dair 
icazə müqaviləsinin forması və bağlanma Qaydası” 
təsdiq edilsin (3 nömrəli əlavə).

4. “Reklam haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Qanununun 35.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, 
bələdiyyə mülkiyyətində olan daşınmaz əmlak 
üzərində reklam daşıyıcısının yerləşdirilməsi ilə 
bağlı həmin əmlakdan istifadəyə görə məbləğ:

4.1. reklam yayıcısının həmin reklam daşıyıcı-
sında reklam yerləşdirilməsinə icazə verilməsi üçün 
ödədiyi (ödəyəcəyi) dövlət rüsumu məbləğinin  

10 faizi həcmində müəyyən edilsin;
4.2. açıq məkanda reklam yerləşdirilməsinə 

verilmiş icazənin qüvvədəolma müddətində bir dəfə 
ödənilir.

5. Bu qərarın 1-3-cü hissələri ilə təsdiq 
edilən sənədlərdə və 4-cü hissəsində dəyişikliklər 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 
avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 
aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası 
haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun 
edilə bilər.

6. “Küçə reklamının yayımı və reklam tarifi zo-
nalarının müəyyən edilməsi Qaydaları”nın və “Küçə 
reklamı lövhəsinin yerləşdirilməsinə verilən icazə 
sənədinin forması”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-
ci il 23 aprel tarixli 92 nömrəli qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 
4, maddə 312; 2009, № 6, maddə 491; 2016, № 9, 
maddə 1560) ləğv edilsin.

7. “Açıq məkanda yerləşdirilən reklama 
dair texniki şərtlər pasportu”nun forması”nın və 
“Nəqliyyat vasitələrində yerləşdirilən reklama dair 
texniki şərtlər pasportu”nun forması”nın təsdiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2016-cı il 2 mart tarixli 99 nömrəli 
qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunve-
ricilik Toplusu, 2016, № 3, maddə 617) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

7.1. adından “Açıq məkanda yerləşdirilən rekla-
ma dair texniki şərtlər pasportu”nun forması”nın və” 
sözləri çıxarılsın;

7.2. 1-ci hissə ləğv edilsin.

Artur RASİ-ZADƏ 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2000-ci il 11 sentyabr tarixli 167 nömrəli qərarı ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında nota-
riat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında 
Təlimat”da dəyişikliklər edilməsi barədə

“İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 2 oktyabr 
tarixli 794-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci 
il 17 oktyabr tarixli 3301 nömrəli Sərəncamının 
1.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2000-ci il 11 sentyabr tarixli 167 nömrəli qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Top-
lusu, 2000, № 9, maddə 693; 2001, № 11, maddə 
722; 2002, № 3, maddə 148, № 7, maddə 455, № 
10, maddə 635; 2003, № 10, maddə 629; 2005, 
№ 4, maddə 386, № 6, maddə 534, № 8, maddə 
782, № 10, maddə 977, № 11, maddə 1061, № 12, 
maddələr 1228,1231; 2006, № 3, maddə 297, № 8, 

maddə 731, № 9, maddə 830, № 10, maddə 902, № 
11, maddə 994; 2008, № 2, maddə 108, № 4, maddə 
316, № 8, maddə 787; 2009, № 2, maddə 148, № 
10, maddələr 846, 849, № 12, maddə 1079; 2010, 
№ 6, maddə 555; 2011, № 10, maddə 971; 2012, 
№ 3, maddə 263, № 5, maddələr 489, 495, № 7, 
maddə 777, № 11, maddə 1206, № 12, maddə 1354; 
2013, № 4, maddə 444, № 5, maddə 578; 2014, № 
1, maddə 74, № 5, maddələr 552, 589, № 6, maddə 
746, № 8, maddə 1019, № 12, maddə 1685; 2015, 
№ 12, maddə 1580; 2016, № 3, maddə 611, № 4, 
maddələr 777, 814, № 6, maddə 1226, № 8, maddə 
1449, № 11, maddə 1937; 2017, № 1, maddə 135, 
№ 3, maddə 493, № 6, maddə 1245, № 7, maddə 
1491, № 9, maddə 1721, № 10, maddə 1883) ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında no-
tariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında 
Təlimat”ın 169-1-ci hissəsinin “ç” yarımbəndində 
“qeydə alındığı” sözləri “dövlət qeydiyyatına alın-
dığı” sözləri ilə və “əlavə qeydiyyata” sözləri “əlavə 
dövlət qeydiyyatına” sözləri ilə əvəz edilsin.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2006-cı il 13 fevral tarixli 44 nömrəli qərarı ilə 
təsdiq edilmiş  “İpoteka kağızının dövlət qeydiyyatı 
Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi barədə

“İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 2 oktyabr 
tarixli 794-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2017-ci il 17 oktyabr              tarixli 3301 nömrəli 
Sərəncamının 1.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək 
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2006-cı il 13 fevral tarixli 44 nömrəli qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplu-
su, 2006, № 2, maddə 192, № 5, maddə 461; 2008, 
№ 1, maddə 39; 2009, № 1, maddə 22; 2016, № 3, 
maddə 614, № 8, maddə 1449, № 10, maddə 1717) 

ilə təsdiq edilmiş “İpoteka kağızının dövlət qeydiy-
yatı Qaydaları”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 1.4-cü bənddə “qeydiyyata” sözü “dövlət 
qeydiyyatına” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. III hissənin adında, 3.1-ci bəndin birin-
ci və ikinci cümlələrində, 3.1.2-ci və 3.1.3-cü 
yarımbəndlərdə, 3.2-ci bəndin birinci cümləsində, 
3.3-cü və 3.4-cü bəndlərdə ismin müvafiq hallarında 
“əlavə qeydiyyat” sözləri ismin müvafiq hallarında 
“əlavə dövlət qeydiyyatı” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. 3.2-ci bəndin birinci cümləsində və 3.3-cü 
bənddə “qeydə alındığı” sözləri “dövlət qeydiyyatına 
alındığı” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. 3.4-cü bəndə “kağızının” sözündən sonra 
“dövlət” sözü əlavə edilsin. 

5. 5.2-ci bənddə “Qeydiyyata” sözü “Dövlət 
qeydiyyatına” sözləri ilə əvəz edilsin.
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Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2000-ci il 2 sentyabr tarixli 156 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Borcların icra qeydləri 
əsasında mübahisəsiz qaydada alınmasına əsas 
olan sənədlərin Siyahısı”nda dəyişikliklər edilməsi 
barədə

“İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il 2 oktyabr 
tarixli 794-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqın-
da” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci 
il 17 oktyabr tarixli 3301 nömrəli Sərəncamının 
1.2-ci bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
QƏRARA ALIR:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2000-ci il 2 sentyabr tarixli 156 nömrəli 
qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunveri-
cilik Toplusu, 2000, № 9, maddə 682; 2002, № 3, 
maddə 145; 2003, № 6, maddə 342; 2005, № 8, 
maddə 782; 2006, № 10, maddə 903; 2008, № 2, 
maddə 106; 2010, № 3, maddə 264, № 12, maddə 
1123; 2014, № 10, maddə 1315; 2016, № 9, maddə 
1585) ilə təsdiq edilmiş “Borcların icra qeydləri 
əsasında mübahisəsiz qaydada alınmasına əsas 
olan sənədlərin Siyahısı”nın 1-1-ci hissəsinin “a” 
abzasında “qeydiyyatını” sözü “dövlət qeydiyyatını” 
sözləri ilə, “qeydə (qeydiyyata)” sözləri isə “dövlət 
qeydiyyatına” sözləri ilə əvəz edilsin.
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Bakı şəhəri, 26 dekabr 2017-ci il

Bakı şəhəri, 26 dekabr 2017-ci il

Bakı şəhəri, 26 dekabr 2017-ci il

Bakı şəhəri, 26 dekabr 2017-ci il

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə www.cabmin.gov.az və 
www.xalqqazeti.com  saytlarında tanış ola bilərsiniz.

 Bakının sosial-iqtisadi inkişafına cari 
ildə 12,3 milyard manat yönəldilib

 � 2017-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Bakı şəhərinin iqtisadi 
və sosial sahələrinin inkişafı üçün bütün maliyyə mənbələrindən əsas 
kapitala 12 milyard 331,2 milyon manat vəsait yönəldilib.

Bakı Şəhər Statistika İdarəsindən 
verilən məlumata görə, ümu-
mi sərmayənin 35,1 faizi dövlət, 
64,9 faizi qeyri-dövlət sektorunun 
sərmayədarlarının payına düşüb.

Əsas kapitala yönəldilmiş 
vəsaitlərin 71,7 faizi tikinti-quraşdırma 
işlərinə sərf edilib.

2017-ci ilin yanvar-noyabr aylarında 

tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə 
yetirilmiş inşaat işlərinin 70,3 faizini 
tikinti, yenidənqurma və genişləndirmə, 
5,9 faizini əsaslı təmir, 3,8 faizini cari 
təmir, 20 faizini isə sair tikinti işləri 
təşkil edib. Ümumi inşaat işlərinin 87,2 
faizini qeyri-dövlət tikinti müəssisələri 
yerinə yetiriblər.

“Azəriqaz” bayram günlərində 
gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək

SOCAR-in “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayram-
ları münasibətilə 31 dekabr 2017-ci il tarixdən başla-
yaraq 4 yanvar 2018-ci il tarixədək gücləndirilmiş iş 
rejimində fəaliyyət göstərəcək.

“Azəriqaz”dan “APA-Economics”ə verilən 
məlumata görə, bayram günlərində istehlakçıların təbii 
qazla fasiləsiz və keyfiyyətli təmin edilməsi, eləcə 
də “Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik Qaydaları”nın 
tələblərinə uyğun olaraq qaz təchizatı sisteminə nəzarəti 
gücləndirmək məqsədilə Birlik tərəfindən zəruri 
tədbirlər həyata keçirilir.

Sutkada 24 saat fəaliyyət göstərən 185 və 104 
nömrəli “Çağrı Mərkəzi”nin fəaliyyəti gücləndiriləcək, 
eləcə də Birliyin müvafiq şöbələrində, Bakı Regional 
Qaz İstismarı Departamentində, Sumqayıt Qaz İstis-
mar Sahəsində və Regional Qaz İstismar İdarələrində, 
həmçinin xidmət sahələrində məsul şəxslərdən ibarət 
sutkalıq növbətçilik təşkil olunacaq.

“Azəriqaz” İB istehlakçılardan bayram günlərində 
təbii qazdan istifadə zamanı xüsusilə diqqətli olmağı, 
texniki təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etmələrini 
xahiş edir.


