«2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət Proqramı»nda
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş və «Aqrolizinq» ASC-nin fəaliyyət dairəsinə aid tədbirlərin
30.12.2014-cü il tarixinə icra vəziyyəti barədə
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2.3.4.

İstehsal olunmuş
süfrə üzümünün
saxlanılması üçün
xüsusi
kameraların
(anbarların)
tikintisinin
dəstəklənməsi

İİN, KTN,
“Aqrolizinq”
ASC, yerli icra
hakimiyyəti
orqanları

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27
fevral 2014-cü il tarixli 54s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq
2012- edilmiş 2014-cü il dövlət büdcəsindən “Aqrolizinq”
2015 ASC-yə ayrılmış
35.0 mln manat vəsaitin istifadə
istiqamətləri üzrə bölgüsündə texnoloji avadanlıqların
alınmasına maliyyə vəsaiti nəzərdə tutulmamışdır.

KTN,
“Aqrolizinq”
ASC

“Aqrolizinq” ASC 2014-cü ildə kənd təsərrüfatı
2012- məhsulları istehsalçılarının müasir tələblərə cavab verən
2020 kənd təsərrüfatı texnikaları, mineral gübrələr və
pestisidlər ilə təmin edilməsi istiqamətində işləri davam

Üzümçülük
təsərrüfatlarına
2.4.14
texniki,
.
aqrokimyəvi və
digər xidmətlərin
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İcra
olunmayıb

İcra müddəti

Tədbirin icrası ilə əlaqədar görülmüş işlər

Qismən icra
olunub

Tədbirin adı

Tam icra
olunub

S/s

İcraçı təşkilatlar

Tədbirin icrasının
qiymətləndirilməsi
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+

+

Tədbirin
qismən
icra
edilməsi
və ya icra
edilməmə
sinin
səbəbləri
9

Maliyyə
vəsaitinin
ayrılmaması

İcrası
davam
edir
1

göstərilməsi üçün
müvafiq
tədbirlərin
görülməsi

etdirmiş və məhsul istehsalçılarına müxtəlif aqrotexniki
xidmətlər göstərmişdir.
Qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrasını təmin etmək
məqsədi ilə bölgələr üzrə məhsul istehsalçılarının
Səhmdar Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı tələbatlarının
həcmi müəyyənləşdirilməklıə 2014-cü ildə dövlət
büdcəsindən ayrılmış 35.0 mln manat vəsaitin 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
“Aqrolizinq” ASC-yə bu məqsədlərə ayrılmış 40,0
milyon manat büdcə vəsaiti və Səhmdar Cəmiyyətin
təkrar istifadə vəsaitləri hesabına 2014-cü ilin hesabat
dövründə 64.73 mln manat dəyərində 3681 ədəd müxtəlif
təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikaları alınmış və indiyə
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qədər onların 3457 ədədinin, o cümlədən müasir tələblərə
cavab verən 1085 ədəd traktor və 1880 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.
Hesabat ilində “Aqrolizinq” ASC tərərfindən yeni
alınmış, aqroservis filiallarının istifadəsində olan və
anbar qalığı da nəzərə alınmaqla 3883 ədəd kənd
təsərrüfatı texnikaları, o cümlədən 1336 ədəd müxtəlif
gücə malik traktor və 1958 ədəd traktora qoşulan digər
kənd təsərrüfatı texnikaları Səhmdar Cəmiyyətin rayon
aqroservis filiallarının istifadəsinə və mülkiyyət
formasından asılı olmayaraq 1929 nəfər hüquqi və fiziki
şəxslərə lizinqə verilmiş və ya lizinq yolu ilə satılmışdır.
Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına göstərilən
aqrotexniki xidmətlərin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və
əhatə dairəsini genişləndirmək məqsədi ilə Səhmdar
Cəmiyyətin bütün bölgələri əhatə edən və tələb olunan
kənd təsərrüfatı texnikaları ilə təchiz olunmuş rayon
aqroservis filialları mülkiyyət formasından asılı
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olmayaraq
bütün
kənd
təsərrüfatı
məhsulları
istehsalçılarına onların sifarişləri əsasında 20 addan çox
aqrotexniki xidmət işlərini həyata keçirirlər.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, aqrotexniki
xidmətlərin qüvvədə olan tarifləri minimum həddə
xərclər nəzərə alınmaqla təsdiq edilmiş, dünya
iqtisadiyyatında baş verən qiymət dəyişiklikləri və eyni
zamanda respublikada yanacaq-sürtkü materiallarının
qiymətlərinin artmasına baxmayaraq aqrar sektorun
inkişafına dövlət dəstəyi baxımından bu tariflərin
artımına yol verilməmişdir.
Bununla yanaşı, Dövlət Proqramının icrası ilə bağlı bu
sahə üzrə ixtisaslaşmış fərdi sahibkarlara lizinq və
aqrotexniki xidmətlərin göstərilməsinin vacibliyini və
tələbatın həcmini nəzərə alaraq “Aqrolizinq” ASC
tərəfindən 2014-cü ildə 182 ədəd kənd təsərrüfatı
texnikaları, o cümlədən 68 ədəd kiçik at gücünə malik
“Belarus” 622 və 422 markalı traktor, 30 ədəd traktor
qoşqusu, 60 ədəd ventilyatorlu çiləyici, 4 ədəd bağarası
hidravlik frez, 10 ədəd universal kultivator və 10 ədəd
çala qazan alınmış və onların respublikaya gətirilməsi
təmin edilmişdir.
Ümumiyyətlə, Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən bu
məqsədlər üçün 2012-2014-cü illərdə 7.3 mln manat
dəyərində 908 ədəd müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı
texnikaları alınmış, 5.81 mln manat dəyərində 718 ədəd,
o cümlədən 238 ədəd traktor, 65 ədəd traktor qoşqusu,
159 ədəd ventilyatorlu çiləyici, 66 ədəd bağarası
hidravlik frez, 36 ədəd kanal açan, 7 ədəd universal
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kultivator, 11 ədəd çala qazan və 136 ədəd digər kənd
təsərrüfatı texnikalarının, o cümlədən 2014-cü ildə 1.18
mln manat dəyərində 187 ədəd kənd təsərrüfatı
texnikalarının məhsul istehsalçılarına lizinq qaydasında
satışı təmin edilmişdir.
Üzümçülüyün inkişafının və üzüm istehsalının
artırılmasının ən vacib şərtlərindən biri də torpağın
münbitliyinin qorunub saxlanması, onun tələb olunan
mikroelementlərlə qidalandırılmasının təmin edilməsi və
aqrotexniki qulluğun vaxtında aparılmasıdır.
01.01.2014-cü il tarixinə Səhmdar Cəmiyyətin rayon
aqroservis filiallarında, rayonlararası təchizat və regional
logistik gübrə bazalarında 38.88 min ton mineral
gübrələr, o cümlədən 28.68 min ton ammonium nitrat
(azot), 6.81 min ton superfosfat, 1.18 min ton
nitroammofoska, 0,15 min ton kalium, 1,82 min ton
ammofos və 0.24 min ton mikrogübrələr üzrə gübrə
qalığı olmuşdur.
Digər tərəfdən, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 01 avqust 2014-cü il tarixli 270 nömrəli
qərarına əsasən “Aqrolizinq” ASC və digər hüquqi və
fiziki şəxslər tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçılarına satılan
mineral gübrələrin dəyərinə
edilən güzəştlərin 50 faizdən 70 faizə və onun dəyərinin
yuxarı həddinin 80 manata qaldırılması məhsul
istehsalçıları tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış və bununla
əlaqədar mineral gübrələrə olan əlavə tələbatın
ödənilməsi üçün Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən hesabat
ilində bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş 10.0 mln
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manat büdcə və 16.74 mln manat təkrar istifadə vəsaiti
hesabına 26.74 mln manat dəyərində 72.62 min ton, o
cümlədən 60.0 min ton ammonium nitrat (azot), 4.0 min
ton ammofos, 4.0 min ton nitroammofoska, 4.0 min ton
superfosfat, 250 ton ammonium sulfat və 370 ton kalium
xlor gübrələrinin alınması üçün müqavilələr bağlanmış,
artıq onların tam həcmdə respublikaya gətirilməsi təmin
edilmişdir.
2014-cü ilin hesabat dövründə 16.39 mln manat
dəyərində 38.8 min ton mineral gübrələrin, o cümlədən
33.51 min ton ammonium nitrat (azot), 0.52 min ton
superfosfat, 1.19 min ton nitroammofoska, 3.26 min ton
ammofos, 130 ton kalium xlor, 188.2 ton
mikrogübrələrin və 27.6 min manat dəyərində 3.63 ton
pestisidlərin güzəştli satışı təmin edilmişdir.
Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən Dövlət Proqramının
icrası ilə bağlı tələb olunan kənd təsərrüfatı texnikalarının
və mineral gübrələrin gətirilməsi istiqamətində işlər
davam etdirilir.
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