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Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin “Pambıq və tütün istehsalçı-
larına dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 
subsidiyanın verilməsi Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” 2016-cı il 3 noyabr 
tarixli 439 nömrəli, “Barama istehsalı ilə 
məşğul olan şəxslərə barama emalı və ipək 
istehsalı müəssisələrinin qəbul etdiyi bütün 
növ yaş baramanın hər kiloqramına görə 
verilən subsidiyanın məbləğinin müəyyən 
edilməsi və “Barama istehsalı ilə məşğul 
olan şəxslərə barama emalı və ipək istehsalı 
müəssisələrinin qəbul etdiyi bütün növ yaş 
baramanın hər kiloqramına görə subsidi-
yanın verilmə Qaydası”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” 2017-ci il 10 mart tarixli 85 
nömrəli və “Arıçılıqla məşğul olan fiziki 
və hüquqi şəxslərə saxladıqları hər arı 
ailəsinə (pətəyə) görə subsidiya verilməsi 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında”  
2018-ci il 18 sentyabr tarixli  400 nömrəli 
qərarlarının ləğv edilməsi barədə

“Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin “Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları 
bazarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi 
sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü 
il 16 yanvar tarixli 221 nömrəli, “Bitkiçiliyin 
inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi 

ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2015-ci il 
15 aprel tarixli 1175 nömrəli, “Heyvandarlı-
ğın cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasına dövlət 
dəstəyi haqqında” 2015-ci il 19 avqust tarixli 
1364 nömrəli, “Azərbaycan Respublikasında 
ipəkçiliyin inkişafına dövlət dəstəyi haqqında”  
2016-cı il 15 sentyabr tarixli 2337 nömrəli, 
“Azərbaycan Respub-likasında pambıqçı-
lığın inkişafına dövlət dəstəyi haqqında” 
2016-cı il 22 sentyabr tarixli 2350 nömrəli, 
“Azərbaycan Respublikasında tütünçülüyün 
inkişaf etdirilməsinə dövlət dəstəyi haqqında” 
2016-cı il 5 oktyabr tarixli 2366 nömrəli və 
“Azərbaycan Respublikasında arıçılığın inkişa-
fının stimullaşdırılması haqqında” 2018-ci il 
5 mart tarixli 3747 nömrəli sərəncamlarında 
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2020-ci il 1 may tarixli    
2010 nömrəli Sərəncamına əsasən Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Pambıq və tütün istehsalçılarına 
dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına subsidi-
yanın verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi 
haqqında”  Azərbaycan  Respublikası Nazirlər  
Kabinetinin  2016-cı il 3 noyabr tarixli 439 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 11, maddə 
1927; 2017, № 6, maddələr 1227, 1239; 2018, 

№ 11, maddə 2434) ləğv edilsin.
2. “Barama istehsalı ilə məşğul olan 

şəxslərə barama emalı və ipək istehsalı 
müəssisələrinin qəbul etdiyi bütün növ yaş 
baramanın hər kiloqramına görə verilən subsi-
diyanın məbləğinin müəyyən edilməsi və “Ba-
rama istehsalı ilə məşğul olan şəxslərə barama 
emalı və ipək istehsalı müəssisələrinin qəbul 
etdiyi bütün növ yaş baramanın hər kiloqra-
mına görə subsidiyanın verilmə Qaydası”nın 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 
10 mart tarixli 85 nömrəli Qərarı (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2017, 
№ 3, maddə 484; 2018, № 11, maddə 2434) 
ləğv edilsin.

3. “Arıçılıqla məşğul olan fiziki və hüquqi 
şəxslərə saxladıqları hər arı ailəsinə (pətəyə) 
görə subsidiya verilməsi Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 18 sentyabr 
tarixli 400 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Res-
publikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018,  
№ 9, maddə 1928; 2019, № 8, maddə 1446,  
№ 10, maddə 1673) ləğv edilsin.

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

Baş Prokurorluğun əməkdaşı beynəlxalq vebinarda iştirak edib

Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən 
verilən məlumatda bildirilir ki, vebinar-
da prokurorların funksional müstəqilliyi 
sahəsində beynəlxalq standartlar və 

təcrübələr, prokurorların fəaliyyətində 
müstəqilliyin təmin edilməsi üzrə təkliflər, 
COVID-19 pandemiyasının prokurorların 
işinə, xüsusən də bu şəraitdə əsas insan 

hüquq və azadlıqlarının qorunması, qanunun 
aliliyi prinsipinə riayət olunması, cinayət 
qanunvericiliyində xüsusi karantin rejiminin 
pozulması ilə bağlı dəyişikliklər və digər 
aktual mövzularda müzakirələr aparılıb.

Tədbirdə Azərbaycan Respublikası 
Baş Prokurorluğunun Beynəlxalq hüqu-
qi əməkdaşlıq idarəsinin prokuroru Arzu 
Zeynalabdiyeva iştirak edib, ölkəmizin bu 
sahədə təcrübəsi barədə iştirakçılara ətraflı 
məlumat verib və onların çoxsaylı suallarını 
cavablandırıb.

Baş Prokurorluqdan vətəndaşları 
maraqlandıran məsələlərlə bağlı növbəti izah

 � Xəbər verildiyi kimi, dövrün tələblərinə 
uyğun olaraq prokurorluq orqanları tərəfindən müasir, 
vətəndaşa yönümlü və onu məmnun edən tədbirlər daim 
diqqət mərkəzində saxlanılır. 

Baş Prokurorluğun 
mətbuat xidmətindən verilən 
məlumatda bildirilir ki, 
vətəndaş məmnunluğunun 
və aşkarlığın təmin olunma-
sı məqsədilə prokurorluğun 
fəaliyyət istiqamətləri ilə 
bağlı vətəndaşları maraqlan-
dıran məsələlərin prokurorluq 
əməkdaşları tərəfindən video-
çarxlar vasitəsilə #prokurorluq-
danizah həştəqi altında cavab-
landırılması həyata keçirilir. 

Təqdim olunan növbəti 
videoçarxda Baş Prokurorlu-
ğun mətbuat xidmətinin böyük 
prokuroru Kənan Zeynalov 
prokurorluq orqanlarında 
müraciətlərin qəbulu üzrə 
fəaliyyətlə bağlı “Prokurorluq 
orqanlarına müraciət etmək 
üçün hər hansı əlaqə vasitəsi 
mövcuddurmu?”, “Vətəndaşlar 
prokurorluq orqanlarına hansı 
qaydada müraciət edə bilər?”, 
“Hazırda Baş Prokurorluqda 

vətəndaşların qəbulu hansı qay-
dada həyata keçirilir?” suallarını 
cavablandırıb. 

Videoçarxı izləməklə həmin 
sualların cavablarını öyrənmək 
mümkündür.

Ermənistan ordusu iriçaplı pulemyotlardan və snayper 
tüfənglərindən istifadə etməklə atəşkəsi 46 dəfə pozub
 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 

istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan və snayper tüfənglərindən də istifadə 
etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 46 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən verilən məlumatda bildirilir 
ki, Ermənistanın Berd rayonunun Mo-
sesqex və Çinari kəndlərində yerləşən 
mövqelərdən Azərbaycan Respublikası-
nın Tovuz rayonunun Əlibəyli, Ağdam 
və Koxanəbi kəndlərində, Yeğeqnadzor 

rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Şərur rayonunun Gün-
nüt kəndində, Vayk rayonunun Xndzorud 
kəndində yerləşən mövqelərdən Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının Babək rayonu-
nun Yuxarı Buzqov kəndində yerləşən 

mövqelərimiz atəşə tutulub.
Tərtər rayonunun işğal altında olan 

Göyarx, Çiləbürt, Ağdam rayonunun Yusif-
canlı, Mərzili, Xocavənd rayonunun Kuro-
patkino, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, 
Horadiz kəndləri yaxınlığında, həmçinin 
Tərtər, Xocavənd və Füzuli rayonları 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri 
atəşə məruz qalıb.

Professor Akkan Suver: Prezident İlham Əliyevin hər 
fürsətdə Türkiyəni dəstəkləməsi bizə qürur hissi yaşadır

Bu fikirləri “Mərmərə Qrupu” Strateji 
və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin sədri, 
professor Akkan Suver söyləyib.

Göstərdiyi qətiyyətli mövqeyə görə 
Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını 
ifadə edən Akkan Suver deyib: 
“Azərbaycan Prezidenti ölkəmizə və 
millətimizə dəstəyini göstərməklə 
bərabər bütün dünyaya göstərdi ki, 
Türkiyə yalnız deyil. Ermənistan, Yuna-
nıstan və Kipr arasındakı üçtərəfli hərbi 
əməkdaşlığa toxunan dövlət başçısı 
bu əməkdaşlığın narahatdoğurucu 
məqamlarını diqqətə çatdırdı, bunun 
Azərbaycan üçün təhdid törətdiyini 
vurğuladı. Bütün dünya Ermənistanın 

işğalçı dövlət olduğunu bilir. İşğalçı 
dövlətlə əməkdaşlıq təcavüzkar tərəfə 
dəstək vermək deməkdir”.

Türkiyə–Azərbaycan 
münasibətlərinin ümummilli lider 
Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət” 
prinsipinə uyğun olaraq inkişaf etdi-
yini vurğulayan professor fikirlərini 
belə tamamlayıb: “Azərbaycanın 
müstəqil dövlət kimi əldə etdiyi uğurlar 
Türkiyənin qürur mənbəyidir. Fəxr 
edirik ki, Azərbaycan Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə gündən-günə 
qüdrətlənir və müstəqil siyasət yü-
rüdür. Prezident İlham Əliyevin hər 
fürsətdə Türkiyəni dəstəkləməsi bizə 

ayrıca qürur hissi yaşadır. Azərbaycan 
və Türkiyə hər zaman tərəddüdsüz 
bir-birinin yanında olub və bundan 
sonra da olacaq. Bizim qardaşlığımız 
əbədidir”. 

Sabir ŞAHTAXTI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Ankara

“Dəniz kuboku” müsabiqəsinə yekun vurulub
 � “Beynəlxalq Ordu 

Oyunları – 2020” yarışları 
çərçivəsində keçirilən “Dəniz 
kuboku” müsabiqəsinə yekun 
vurulub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən verilən məlumatda bildirilir 
ki, iştirakçı ölkələrin hərbi dənizçiləri 
Xəzər dənizinin döyüş hazırlığı poliqo-
nunda “Hava hədəfinə artilleriya atışı”, 
“Xilasetmə vasitələrinin istifadəsi”, 
“Gəminin lövbərə və çəlləyə durması” 
çalışmalarını icra ediblər.

Beynəlxalq hakimlər briqadası 
tərəfindən qiymətləndirmə aparılıb. 
Keçirilən ümumi mərhələlərin yekun 
nəticələrinə əsasən Azərbaycan və 
Rusiya hərbi dənizçiləri bərabər bal top-
layaraq müsabiqənin qalibi olublar.

“Dəniz kuboku” müsabiqəsinin bağ-
lanış mərasimi və qalib komandaların 
mükafatlandırma mərasimi sentyabrın 
4-də keçiriləcək.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin “Bakı şəhəri Sabunçu rayonu-
nun Nardaran qəsəbəsində yerləşən tarix-
mədəniyyət qoruğu haqqında Əsasnamənin 
təsdiq edilməsi barədə” 1992-ci il 3 iyul ta-
rixli 375 nömrəli, “Azərbaycan Respublika-
sının “Xınalıq” Dövlət tarix-memarlıq və et-
noqrafiya qoruğunun, “Keşikçidağ” Dövlət 
tarix-mədəniyyət qoruğunun və “Atəşgah 
məbədi” Dövlət tarix-memarlıq qoruğunun 
əsasnamələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 
2008-ci il 19 sentyabr tarixli 220 nömrəli 
və “Yanar dağ” dövlət  tarix-mədəniyyət və 
təbiət qoruğunun bəzi məsələləri barədə” 
2008-ci il 22 sentyabr tarixli 227 nömrəli 
qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-
sının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını 
rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Azərbaycan  Respublikası Nazirlər  
Kabinetinin 1992-ci il     3 iyul tarixli 375 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2006, № 6, maddə 
575; 2016, № 9, maddə 1557) ilə təsdiq edil-
miş “Bakı şəhəri Sabunçu rayonunun Nardaran 
qəsəbəsində yerləşən tarix-mədəniyyət qoruğu 
haqqında Əsasnamə”nin 13-1-ci hissəsi aşağı-
dakı redaksiyada verilsin:

“13-1. Reklam qurğuları (reklam) qoruğun 
ərazisində və onun mühafizə zonasında, 
memarlıq abidələrinin (binalarının) fasad-
larında (divarlarında, hasarlarında) və dam 
örtüklərində “Reklam haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş 
qaydada yerləşdirilə bilər.”.

2. “Azərbaycan Respublikasının “Xınalıq” 
Dövlət tarix-memarlıq və etnoqrafiya qoruğu-
nun, “Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət 
qoruğunun və “Atəşgah məbədi” Dövlət tarix-
memarlıq qoruğunun əsasnamələrinin təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 19 sentyabr 
tarixli 220 nömrəli Qərarında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008, 
№ 9, maddə 867; 2016, № 9, maddə 1558) 
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının “Xınalıq” 
Dövlət tarix-memarlıq və etnoqrafiya qoru-
ğunun Əsasnaməsi”nin 3.7-ci bəndi aşağıdakı 
redaksiyada verilsin:

“3.7. Reklam qurğuları (reklam) qoru-
ğun ərazisində və onun mühafizə zonasında, 
memarlıq abidələrinin (binalarının) fasad-
larında (divarlarında, hasarlarında) və dam 
örtüklərində “Reklam haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş 
qaydada yerləşdirilə bilər.”;

2.2. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının “Keşikçi-
dağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun 
Əsasnaməsi”nin 3.7-ci bəndi aşağıdakı redak-
siyada verilsin:

“3.7. Reklam qurğuları (reklam) qoru-
ğun ərazisində və onun mühafizə zonasında, 
memarlıq abidələrinin (binalarının) fasad-
larında (divarlarında, hasarlarında) və dam 

örtüklərində “Reklam haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş 
qaydada yerləşdirilə bilər.”;

2.3. həmin Qərarla təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının “Atəşgah 
məbədi” Dövlət tarix-memarlıq qoruğunun 
Əsasnaməsi”nin 3.7-ci bəndi aşağıdakı redak-
siyada verilsin:

“3.7. Reklam qurğuları (reklam) qoru-
ğun ərazisində və onun mühafizə zonasında, 
memarlıq abidələrinin (binalarının) fasad-
larında (divarlarında, hasarlarında) və dam 
örtüklərində “Reklam haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş 
qaydada yerləşdirilə bilər.”.

3. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 2008-ci il     22 sentyabr tarixli 227 
nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2008, № 9, maddə 
873; 2016, № 9, maddə 1553) ilə təsdiq edil-
miş “Yanar dağ” dövlət tarix-mədəniyyət və 
təbiət qoruğu haqqında Əsasnamə”nin 3.7-ci 
bəndi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“3.7. Reklam qurğuları (reklam) qoru-
ğun ərazisində və onun mühafizə zonasında, 
memarlıq abidələrinin (binalarının) fasad-
larında (divarlarında, hasarlarında) və dam 
örtüklərində “Reklam haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş 
qaydada yerləşdirilə bilər.”. 

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

Gürcüstan portalları Azərbaycan Prezidentinin 
Yunanıstanın səfiri ilə görüşündəki çıxışından yazır

 � Gürcüstanın 24news.ge və 
newsday.ge informasiya portalları 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin Yunanıstanın ölkəmizdə 
yeni təyin olunmuş səfiri Nikolaos 
Piperiqkosun etimadnaməsini 
qəbul edərkən söylədiyi fikirlər 
barədə məlumatlar yayıb.

AZƏRTAC-a istinadla yayılan 
məlumatlarda dövlət başçısının 
Azərbaycan ilə Yunanıstan arasındakı 
əlaqələrin zəif inkişaf etməsinə təsir 
göstərən səbəblərlə bağlı fikirləri yer 
alıb. Bundan başqa, Prezident İlham 
Əliyevin Azərbaycanın Türkiyənin haqlı 
mövqeyini dəstəkləməsinə dair fikirləri 
məlumatlarda əksini tapıb.

Xətayi ƏZİZOV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Tbilisi

BERNAMA agentliyi: Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti 
Mehriban Əliyeva ölkəsinin inkişafına böyük töhfələr verir

 � Malayziyanın BERNAMA 
dövlət informasiya agentliyi 
Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyeva barədə məqalə yayıb.

“Azərbaycanın Birinci vitse-
prezidenti Mehriban Əliyeva ölkəsinin 
inkişafına böyük töhfələr verir” sərlövhəli 
məqalədə Mehriban Əliyevanın 
çoxşaxəli fəaliyyətindən bəhs edilir, 
onun rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev 
Fondunun həyata keçirdiyi layihələr 
diqqətə çatdırılır.

AZƏRTAC-ın “Vətəninə və xalqına 
xidmət Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyevanın həyat amalıdır” sərlövhəli 
məqaləsi əsasında hazırlanan yazı-
da bildirilir ki, Mehriban Əliyevanın 
fəaliyyəti beynəlxalq aləmdə yüksək 
qiymətləndirilir, o, bir sıra beynəlxalq 
təşkilatların və ölkələrin yüksək müka-
fatlarına layiq görülüb.

Birinci vitse-prezident Azərbaycanın 
inkişafına, ölkənin beynəlxalq miq-
yasda tanıdılmasına, xalqın sosial 
problemlərinin həllinə mühüm töhfələr 
verir.

Yazıda vurğulanır ki, gördüyü işlər 
Mehriban Əliyevaya Azərbaycan xalqı-
nın böyük hörmət və məhəbbətini, inam 
və etimadını qazandırıb.

Qeyd edək ki, Birinci vitse-prezident 

Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti barədə 
məqalələr AZƏRTAC-a istinadla Çinin 
“China Daily” qəzeti, Avropa İttifaqının 
“EU Politics”, İtaliyanın “Eurasianews” 
portalları, Avropa Xəbər Agentliyi, 
Türkiyənin, Qazaxıstanın, Rumıniyanın, 
Moldovanın, Bolqarıstanın, Xorvati-
yanın, İndoneziyanın, Yunanıstanın, 

Rusiyanın, Qırğızıstanın, Özbəkistanın, 
Yaxın Şərq və Şimali Afrika ölkələrinin 
kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən 
də yayılıb. 

Vüqar AĞAYEV, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Kuala-Lumpur

Prezident İlham Əliyev sentyabrın 2-də Yunanıstanın Azərbaycanda 
yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Nikolaos Piperiqkosun 
etimadnaməsini qəbul edərkən söylədiyi fikirlərlə Azərbaycan–Türkiyə 
münasibətlərinin həqiqətən də qardaşlıq münasibətləri olduğunu bir daha 
sübut etdi. Dövlət başçısının bu sözləri hər bir türk tərəfindən böyük 
rəğbətlə qarşılandı. 

ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Ofisinin təşkilatçılığı ilə 
“Mərkəzi və Şərqi Avropada prokurorların funksional müstəqilliyi” mövzusunda 
Avropa Prokurorlarının Məşvərət Şurası Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası, 
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, Avropa hakimləri demokratiya və azadlıq 
naminə Assosiasiyasının ekspertlərinin, eləcə də həmin regiona aid ölkələrin proku-
rorluq orqanlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə vebinar keçirilib.
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