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Torpaq mülkiyyətçilərinin dənli bitkilərin istehsalına
marağının ildən-ilə artdığını, respublikada yaz-tarla
işlərinin vaxtında aparılmasının vacibliyini və taxıl
istehsalının ölkədə ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında
mühüm rolunu nəzərə alaraq, yığım kompaniyasının
mütəşəkkil keçirilməsi, taxılın vaxtında və itkisiz
yığılması məqsədi ilə Cəmiyyətin mərkəzi aparatında hər
il olduğu kimi qərargah və növbətçilik təşkil edilmiş,
Cəmiyyətin istifadəsində olub yaz-tarla işlərinə və taxıl
biçininə cəlb edilmiş texnikaların 2014-cü ilin biçin
mövsümünə hazırlığını təmin etmək üçün kompleks

Qismən icra
olunub
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İcrası davam edir

Taxılın vaxtında və
itkisiz yığılması
üçün müvafiq
texniki və digər
zəruri tədbirlərin
görülməsi
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KTN
“Aqrolizinq” ASC

«2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı»nda
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş və «Aqrolizinq» ASC-nin fəaliyyət dairəsinə aid olan tədbirlərin 30.12.2014-cü il tarixinə
icra vəziyyəti haqqında
MƏLUMAT
Tədbirin
Tədbirin
icrasının
qismən
qiymətləndirilicra
məsi
edilməsi
S/s
Tədbirin adı
Tədbirin icrası ilə əlaqədar görülmüş işlər
və ya
edilməmə
sinin
səbəbləri
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tədbirlər planı hazırlanmışdır. Fəaliyyətdə olan qərargah
bütün sutka ərzində fəaliyyət göstərməklə yerlərdən daxil
olan məlumatların təcili araşdırılması ilə yanaşı, yarana
biləcək çətinliklərin təxirə salınmadan aradan qaldırılması
üçün lazımi tədbirlər görmüşdür.
Eyni zamanda, becərilmiş taxılın vaxtında və itkisiz
yığılmasının əhəmiyyətini və məsuliyyətini dərk edərək,
taxılçılıqla məşğul olan sahibkarlara və fermerlərə
mövsümü işlərə başlamazdan əvvəl "Aqrolizinq" ASC-nin
yerli qurumları ilə müvafiq müqavilələrin bağlanması
tövsiyyə edilmiş, bu barədə hər bir rayonun aidiyyatı
qurumlarına rəsmi müraciət edilmişdir.
«Aqrolizinq» ASC sahələrdə şumun aparılmasında,
onun səpinə hazırlanmasında, bilavasitə səpində və taxıl
biçinində iştirak edən texnikaların saz vəziyyətə
gətirilməsi məqsədilə onların saxlancdan çıxarılaraq tələb
olunan təmir işlərinin və texniki qulluğun aparılmasını
diqqət mərkəzində saxlamışdır. Nəticədə 2014-cü ilin taxıl
biçini mövsümündə “Aqrolizinq” ASC-yə məxsus 1483
ədəd taxılyığan kombayn, yaz-payız tarla işlərinin
görülməsində 5483 ədəd müxtəlif markalı traktorlar və
onlara qoşulan kənd təsərrüfatı texnikalarının iştirakı ilə
dənli bitkilərin biçini, şum işləri və digər aqrotexniki
xidmətlərin həyata keçirilməsi təmin edilmişdir.
Ümumiyyətlə, respublika üzrə 2014-cü ilin taxıl
biçinində iştirak edən 2770 ədəd taxılyığan kombayndan
1483 ədədini “Aqrolizinq” ASC-nin xətti ilə alınmış
taxılyığan kombaynlar təşkil etmişdir.
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Taxıl
biçini
mövsümündə
kənd
təsərrüfatı
texnikalarının boş dayanması hallarına yol verməmək
üçün Rusiyanın «Rostselmaş», Finlandiyanın «Sampo
Rosenlew» LTD və digər istehsalçı və malgöndərən
müəssisələri ilə müqavilələr əsasında alınmış ehtiyat
hissələri hesabına ilkin tələbatı ödəmək üçün ehtiyat
fondları yaradılmışdır. Bu məqsədlə, 2014-cü ilin taxıl
biçini mövsümünə hazırlıq çərçivəsində «Sampo» markalı
taxılyığan kombaynlar üçün 155.5 min manat, SK-5ME-1
markalı taxılyığan kombaynlar üçün 312.9 min manat,
“Dominator-130 Claas” markalı taxılyığan kombaynlar
üçün 176.9 min manat və “New Holland TC-5050”
markalı taxılyığan kombaynlar üçün 153.5 min manat
dəyərində ehtiyat hissələrinin və kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalçılarının taxılyığan kombaynlara olan
tələbatını ödəmək məqsədi ilə 47.1 mln manat dəyərində
ən son texniki nailiyyətlərə cavab verən 478 ədəd, o
cümlədən 100 ədəd Dominator-130 Claas, 100 ədəd TC5050 New Holland, 271 ədəd SR-2045 “Sampo”, 4 ədəd
LZ-3A və 3 ədəd KZS-5 markalı taxılyığan kombaynların
respublikaya
gətirilməsi
təmin
edilmiş,
həmin
kombaynlardan cari ilin taxıl biçinində müvəffəqiyyətlə
istifadə olunmuşdur.
Taxıl biçini mövsümündə baş verə biləcək gərginlikləri
aradan qaldırmaq üçün rayon aqroservis filiallarının
tərkibində taxılyığan kombaynlarla təchiz edilmiş xüsusi
dəstələrin (briqadaların) yaradılması istiqamətində işlər
davam etdirilmişdir. 2008-2013-cü illərin taxıl biçini
mövsümlərində yaradılmış belə dəstələrin təşkilinin
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məqsədəuyğunluğunu və fəaliyyətinin səmərəliliyini
nəzərə alan «Aqrolizinq» ASC cari ilin taxıl biçininə
hazırlıq mərhələsində də belə dəstələrin yaradılmasını
diqqət mərkəzində saxlamış və onların xidmət dairəsini
daha da genişləndirmişdir.
Eyni zamanda, bölgələri əhatə edən 22 ədəd səyyar
qaynaq aparatları ilə təchiz edilmiş 11 səyyar avtotəmir
emalatxanalarından, qaynaq aparatlarından və 23 yanacaq
daşıyan avtomaşınlardan ibarət mobil dəstələrin fəaliyyəti
təşkil edilmişdir ki, bu da öz növbəsində baş verə biləcək
hər hansı bir texniki nasazlığın yerindəcə aradan
qaldırılmasına və yanacaq-sürtgü materiallarına olan
tələbatların birbaşa sahələrdə ödənilməsinə imkan
vermişdir.
Yaz-tarla işlərinə və taxıl biçininə hazırlıq çərçivəsində
Səhmdar Cəmiyyətin
38 rayon aqroservis filiallarında
müasir avadanlıqlar və yanacaq nasoslarının təmiri və
tənzimlənməsi üçün xüsusi stendlərlə təchiz edilmiş təmir
emalatxanaları və 3 rayonda əsaslı təmir emalatxanaları
gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərmişdir.
«Aqrolizinq» ASC tərəfindən həyata keçirilmiş bütün
bu tədbirlər respublikada cari ilin taxıl biçinini vaxtında
və ən az itkilərlə başa çatdırılmasına xidmət etmişdir.
Qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrasını təmin etmək
məqsədi ilə bölgələr üzrə məhsul istehsalçılarının
Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı tələbatlarının həcmi
müəyyənləşdirilmiş, bu məqsədlər üçün dövlət
büdcəsindən 35.0 mln manat, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Ehtiyat Fondundan 04 iyun 2014-cü il tarixli
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534 nömrəli Sərəncamı ilə 15.0 mln manat, 06 iyun 2014cü il tarixli 537 nömrəli Sərəncamı ilə 13.5 mln manat və
20 noyabr 2014-cü il tarixli 884 nömrəli Sərəncamı ilə
18.0 mln manat, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 09 iyun 2014-cü il tarixli 173s nömrəli
Sərəncamı ilə dövlət büdcəsindən 12.0 mln manat və 06
noyabr 2014-cü il tarixli 354s nömrəli sərəncamı ilə
Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il dövlət büdcəsində
nəzərdə tutulmuş Ehtiyat Fondundan 5.0 mln manat
olmaqla, cəmi 98.5 mln manat vəsait ayrılmış, 2014-cü
ilə dövlət büdcəsindən ayrılmış 35.0 mln manat vəsaitinin
istifadə istiqamətləri üzrə Azərbaycan Respublikasının
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İqtisadiyyat və Sənaye
Nazirliyi ilə razılaşdırılmış bölgüsü Nazirlər Kabinetinin
27 fevral 2014-cü il tarixli 54s nömrəli sərəncamı ilə
təsdiq edilmişdir.
Səhmdar Cəmiyyətin qarşısında yeni vəzifələrin
qoyulduğunu və fəaliyyət dairəsinin genişləndiyini,
məhsul istehsalçılarının
kooperasiyalar şəklində
birləşmələrini, ölkədə yeni əkin sahələrinin torpaq
dövriyyəsinə cəlb edildiyini və aqrar sektorun maşıntraktor parkının daha müasir kənd təsərrüfatı texnikaları
ilə yeniləndirilməsinin vacibliyini nəzərə alaraq təsdiq
olunmuş bölgüyə, əlavə kənd təsərrüfatı texnikalarının
alınması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinn
və
Nazirlər
Kabinetinin
müvafiq
Sərəncamları ilə Prezidentin Ehtiyat Fondundan, dövlət
büdcəsindən və dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondundan
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“Aqrolizinq” ASC-yə bu məqsədlərə ayrılmış 40,0 milyon
manat büdcə vəsaiti və Səhmdar Cəmiyyətin təkrar
istifadə vəsaitləri hesabına 3681 ədəd kənd təsərrüfatı
texnikaları, o cümlədən 508 ədəd taxılyığan kombayn,
1159 ədəd traktor, 19 ədəd ekskavator və 1995 ədəd
traktora qoşulan digər kənd təsərrüfatı texnikalarının
alınması üçün müqavilələr bağlanmış, indiyə qədər onların
3457 ədədinin, o cümlədən müasir tələblərə cavab verən
492 ədəd taxılyığan kombayn, 1085 ədəd traktor, 1 ədəd
ekskavator, 1879 ədəd traktora qoşulan digər kənd
təsərrüfatı texnikalarının respublikaya gətirilməsi təmin
edilərək böyük əksəriyyəti kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçılarının istifadəsinə verilmiş, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 20 noyabr 2014-cü il tarixli
884 nömrəli Sərəncamı ilə kənd təsərrüfatı texnikasına
ehtiyacı ödəmək üçün Prezidentin Ehtiyat Fondundan
Səhmdar Cəmiyyətə ayrılmış 8.0 mln manat büdcə vəsaiti
hesabına Gəncə Avtomobil Zavodundan “Belarus”
markalı traktorların alınması məqsədi ilə satınalmalar
proseduruna başlanılmışdır.
Müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq kənd təsərrüfatı
texnikalarının respublikaya gətirilməsi davam etdirilir.
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Maliyyə vəsaiti ayrılmamışdır.

KTN, İİN
“Aqrolizinq” ASC

5.11.13

«Aqrolizinq» ASCnin Aqroservis
şəbəkələrinin madditexniki bazasının
möhkəmləndirilməsi,
texnoloji
avadanlıqların, emal
xətlərinin,
istixanaların lizinq
yolu ilə satışı

«Aqrolizinq» ASC Dövlət Proqramının 5.11.13.-cü
bəndinin icrası ilə bağlı Səhmdar Cəmiyyətin Tədbirlər
Planında nəzərdə tutulmuş kənd təsərrüfatı texnikalarının
əsaslı təmiri üzrə zavodun, günün tələblərinə cavab verən
infrastruktura malik, ofis binası, kənd təsərrüfatı
texnikalarının saxlanması üçün meydançaların, gübrə
anbarlarının, müasir tələblərə cavab verən avadanlıqlarla
təchiz olunan təmir emalatxanasının tikintisinə tələb
olunan əsaslı vəsait qoyuluşu barədə məlumatları aidiyyatı
dövlət qurumlarına təqdim etmişdir. Lakin 2014-cü ilə bu
məqsədlərə maliyyə vəsaiti ayrılmamışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının toxum, gübrə və
damazlıq heyvanları ilə təmin edilməsinə əlavə dəstək
verilməsi barədə" 21 avqust 2008-ci il tarixli 3000
nömrəli Sərəncamının 4.3. və 4.4. bəndlərinin icrası ilə
bağlı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22
sentyabr 2008-ci il tarixli 226 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edilmiş Gəncə, Ucar və Şirvan Rayonlararası Təchizat
bazasında mineral gübrələrin, habelə "Aqrolizinq" ASC
tərəfindən dövlət vəsaiti hesabına alınan kənd təsərrüfatı
texnikalarının və texnoloji avadanlıqların müvafiq
standartlara uyğun saxlanılması üçün xüsusi anbarların
tikintisi məqsədi ilə Səhmdar Cəmiyyətə əvvəlki illərdə və
2014-cü ildə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üzrə vəsait
ayrılmamışdır.
Eyni zamanda, Azərbaycan Reespublikası Nazirlər
Kabinetinin 27 fevral 2014-cü il tarixli 54s nömrəli
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 2014-cü il dövlət büdcəsindən
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"Aqrolizinq" ASC-yə ayrılmış 35,0 mln manat vəsaitin
istifadə istiqamətləri üzrə bölgüsündə texnoloji
avadanlıqların alınmasına maliyyə vəsaiti nəzərdə
tutulmamışdır.
Bununla yanaşı, “Aqrolizinq” ASC tərəfindən hesabat
dövründə 1.06 mln manat dəyərində, o cümlədən
müqəddəs Qurban Bayramına hazırlıq çərçivəsində
heyvanların kəsilməsi üçün avadanlıqlarla bağlı
bölgələrdən
daxil
olmuş
tələbatın
həcmi
dəqiqləşdirilməklə Cəmiyyətin təkrar istifadə vəsaiti
hesabına 0.396 mln manat dəyərində 1 dəst mobil tipli
kəsimxana avadanlığının və 0.66 mln manat
dəyərindəmüxtəlif təyinatlı texnoloji avadanlıqlar üçün
komplektləşdirici məmulatların alınması məqsədi ilə
müvafiq müqavilələr bağlanmış, onlardan 1 dəst mobil
tipli kəsimxana avadanlığının respublikaya gətirilməsi
təmin edilmişdir.
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