Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq Fərman və Sərəncamlarının icrasına uyğun
olaraq salınmış qəsəbələrdə tikintisi tamamlanmış evlər, sosial-mədəni və infrastruktur
obyektlər üzrə 31.03.2021 tarixinə olan məlumat
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*320 yarımçıq qalmış evin tikilib tamamlanması (Fərman № 562) və Naxçıvan MR ərazisində 100 evin
tikintisi (Fərman № 132) daxil olmaqla.
**Qəbələ rayonu ərazisində 1 məhəllə - 57 №-li Fərmanla geydə alınmış və 40 mənzilli 1 bina (Fərman №
2475) və 80 mənzilli 1 bina və 75 mənzilli 1 bina (Fərman № 1346) əlavə tikilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22.08.01 tarixli 562 nömrəli Fərmanı üzrə
Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində

364 ev

İsmayıllı rayonunda

45 ev

Şəmkir rayonunda

126 ev

Yevlax rayonunda

65 ev

Mehdiabad qəsəbəsi ərazisində

108 ev

Ramanı qəsəbəsi ərazisində

160 ev

Naxçıvan MR ərazisində

53 ev, 48 mənzilli bina

Sumqayıt şəhərində

1 ev, 14 mənzilli bina

Bakı şəhərində

3 ev

Gədəbəy rayonunda

1 ev

Oğuz rayonunda

3 ev

Şəki rayonunda

2 ev

Ağstafa rayonunda

17 ev

Bu rayonlarda və qəsəbələrdə evlərin tikintisi ilə bərabər infrastruktur və sosial-mədəni obyektlər
də (su təchizatı, elektrik təchizatı, qaz, irriqasiya, yollar, abadlaşdırma işləri, drenaj sistemi, 3
məktəb, 3 feldşer- mama məntəqəsi, 1 inzibati bina) tikilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 01.10.04 tarixli 132 nömrəli Fərmanı üzrə (Naxçıvan
MR ərazisində) - 100 ev

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 07.09.01 tarixli
577 nömrəli Fərmanı üzrə
Ağdam rayonu ərazisində - 4 qəsəbədə 500 ev, Füzuli rayonu ərazisində 4 qəsəbədə 800 ev tikilmişdir.
Quzanlı qəsəbəsində

100 ev

Xındırıstan qəsəbəsində

100 ev

Erqi qəsəbəsində

150 ev

Ayaq-Qərvənd qəsəbəsində

150 ev

Bu rayonlarda və qəsəbələrdə evlərin tikintisi ilə bərabər infrastruktur və sosial-mədəni obyektlər də (su
təchizatı, elektrik təchizatı, qaz, irriqasiya, yollar, abadlaşdırma işləri, 6 məktəb, 6 uşaq bağçası, 8
hamam, 6 feldşer-mama məntəqəsi, 4 icma mərkəzi, 4 poçt şöbəsi, 4 inzibati bina, 1 yanğın postu)
tikilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13.05.02 tarixli 700 №li Fərmanı üzrə
Füzuli rayonunun Haramı ərazisində 3 qəsəbədə 1221 ev tikilmişdir.
Bu rayonun ərazisində evlərin tikintisi ilə bərabər infrastruktur və sosial-mədəni obyektlər də (su təchizatı, elektrik
təchizatı, irriqasiya, yollar, abadlaşdırma işləri, 3 məktəb, 6 uşaq bağçası, 1 xəstəxana, 2 feldşer-mama məntəqəsi, 1 poçt
şöbəsi, 3 hamam, 3 inzibati bina, 1 yanğın postu) tikilmişdir.

Biləsuvar rayonu ərazisində 6 qəsəbədə 2560 ev tikilmişdir
Bu rayonun ərazisində evlərin tikintisi ilə bərabər infrastruktur və sosial-mədəni obyektlər də (su təchizatı, elektrik

təchizatı, irriqasiya, yollar, abadlaşdırma işləri, 6 məktəb, 6 uşaq bağçası, 1 xəstəxana, 5 feldşer-mama məntəqəsi, 6 icma
mərkəzi, 6 poçt şöbəsi, 6 hamam, 6 inzibati bina, 2 yanğın postu) tikilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04.02.04 tarixli
80 nömrəli Sərəncamı üzrə

Ağdam rayonunun 12 qəsəbəsində:
Dördyol-1 və Dördyol-2

1321 ev, 4 məktəb, 1 musiqi məktəbi, 2 uşaq bağçası, 2 inzibati bina, 1 poçt

şöbəsi, 1 xəstəxana, 1 tibb məntəqəsi, 2 hamam, 2 icma mərkəzi,1 baytarlıq
məntəqəsi
Təzəkənd

340 ev, 1 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1 inzibati bina, 1 tibb məntəqəsi, 1 hamam, 1
icma mərkəzi

İmamqulubəyli

165 ev, 1 məktəb, 1 inzibati bina, 1 hamam, 1 icma mərkəzi

Quzanlı-1

165 ev, 1 məktəb, 1 musiqi məktəbi, 1 inzibati bina, 1 poçt şöbəsi, 1 feldşermama məntəqəsi, 1 hamam, 1 icma mərkəzi, 1 baytarlıq məntəqəsi, 1 yanğın
postu

Qasımbəyli

165 ev, 1 məktəb, 1 inzibati bina, 1 hamam, 1 icma mərkəzi

Bənövşələr və Bənövşələr-1

460 ev, 1 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1 inzibati bina, 1 poçt şöbəsi, 1 feldşermama məntəqəsi, 1 hamam, 1 icma mərkəzi

Baharlı

836 ev, 2 məktəb, 1 musiqi məktəbi, 1 uşaq bağçası, 1 inzibati bina, 1 poçt şöbəsi,
1 kənd həkim ambulatoriyası, 1 hamam, 1 icma mərkəzi, 1 baytarlıq məntəqəsi

Alıbəyli-1 və Alıbəyli-2

214 ev, 2 məktəb, 1 inzibati bina, 1 poçt şöbəsi, 1 feldşer-mama məntəqəsi, 1
tibb məntəqəsi, 2 hamam

Səfərli

215 ev, 2 məktəb, 1 inzibati bina, 1 poçt şöbəsi, 1 feldşer-mama məntəqəsi,1 tibb
məntəqəsi, 2 hamam

Ağcabədi rayonu ərazisində - 1

216 ev, 2 məktəb, 1 poçt şöbəsi, 1 feldşer-mama məntəqəsi, 1 tibb məntəqəsi, 1

qəsəbə

inzibati bina, 2 hamam

Bu qəsəbələrdə evlərin və sosial-mədəni obyektlərin tikintisi ilə bərabər infrastruktur obyektlər də (su
təchizatı, elektrik təchizatı, irriqasiya, yollar, abadlaşdırma işləri) tikilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.12.05 tarixli 346 nömrəli, 28.12.06 tarixli 505 nömrəli,
26.12.07 tarixli 687 nömrəli Fərmanlarına uyğun olaraq

Bakı şəhəri ərazisində:
Pirşağı qəsəbəsi ərazisində

40 ev

Ramanı qəsəbəsi ərazisində 1 qəsəbə

450 ev, 1 icma mərkəzi, 1 musiqi məktəbi, 1 ədəd 360
şagirdlik məktəb, 1 ambulatoriya, 1 inzibati bina, 1 rabitə
qovşağı, yollar, qaz, kanalizasiya, drenaj, su və elektrik
təchizatı sistemləri tikilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 01.07.04 tarixli
298 nömrəli Sərəncamı üzrə
161 ev, 1 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1 FMM, 1 icma mərkəzi, 1 inzibati bina, 1
Sabirabad rayonunda 1 qəsəbə

hamam, 1 poçt şöbəsi və infrastruktur obyektləri (su, elektrik, irriqasiya,
yollar, abadlaşdırma)

Ağdam rayonunda 1 qəsəbə

35 ev və infrastruktur obyektləri (su, elektrik, yollar, abadlaşdırma)
1858 ev, 5 uşaq bağçası, 5 icma mərkəzi, 5 inzibati bina, 5 poçt şöbəsi, 1

Biləsuvar rayonunda 5 qəsəbə

baytarlıq məntəqəsi, 1 yanğın postu və infrastruktur obyektləri (su,
elektrik, irriqasiya, yollar, abadlaşdırma)
2104 ev, 5 məktəb, 5 uşaq bağçası, 5 icma mərkəzi, 5 inzibati bina, 5 poçt

Füzuli rayonunda 5 qəsəbə

şöbəsi, 4 ambulatoriya, 1 xəstəxana, 1 yanğınsöndürmə deposu və
infrastruktur obyektləri (su, elektrik, irriqasiya, yollar, abadlaşdırma)

Ağcabədi rayonunda 1 qəsəbə

21 ev, 1 məktəb, 1 FMM, 1 hamam, 1 baytarlıq məntəqəsi və infrastruktur
obyektləri (su, elektrik, irriqasiya, yollar, abadlaşdırma)

AR Prezidentinin 31.10.07 tarixli 2475 nömrəli Sərəncamı üzrə

Beyləqan rayonu ərazisində 1 qəsəbə

500 ev, 1 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1 icma mərkəzi, 1
inzibati bina, 1 poçt şöbəsi, 1 xəstəxana, 1 baytarlıq
məntəqəsi, 1 yanğınsöndürmə deposu və
infrastruktur obyektləri (su, elektrik, irriqasiya,
yollar, abadlaşdırma) tikilmişdir.

Goranboy rayonu ərazisində 4 qəsəbə

500 ev, 4 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1 icma mərkəzi, 4
inzibati bina, 1 poçt şöbəsi, 1 FMM, 1 baytarlıq məntəqəsi,
1 yanğınsöndürmə deposu və infrastruktur obyektləri (su,
elektrik, yollar, abadlaşdırma) tikilmişdir.

Goranboy rayonu ərazisində 1 qəsəbə

596 ev,1 məktəb,1 yanğınsöndürmə deposu, 1 uşaq
bağçası, 1 icma mərkəzi, 1 inzibati bina, 1 poçt şöbəsi, 1

ambulatoriya və infrastruktur obyektləri (su, daxili
elektrik təchizatı, qaz təchizatı, yollar) tikilmişdir.
Ağdam rayonu ərazisində 1 qəsəbə

689 ev, 1 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1 icma mərkəzi, 1
inzibati bina və infrastruktur obyektləri (su, daxili elektrik
təchizatı, qaz təchizatı, yollar) tikilib istifadəyə verilmişdir.

Yevlax şəhəri ərazisində məhəllə

5 mərtəbəli, 60 mənzilli 9 bina və 75 mənzilli 1 bina, 1
məktəb, 1 uşaq bağçası, 1 icma mərkəzi, 1 inzibati bina,
infrastruktur obyektləri (su, daxili elektrik təchizatı, qaz
təchizatı, yollar) tikilib istifadəyə verilmişdir.

Ağcabədi rayonu ərazisində 1 qəsəbədə

552 ev,1 məktəb, 1 yanğınsöndürmə deposu, 1 uşaq
bağçası, 1 inzibati bina, 1 icma mərkəzi, 1 ambulatoriya və
infrastruktur obyektləri (su, daxili elektrik təchizatı, xarici
elektrik təchizatı) tikilib istifadəyə verilmişdir.

Ağcabədi rayonu ərazisində məhəllə-556 ev

5 mərtəbəli, 60 mənzilli 8 bina, 45 mənzilli 1 bina, 35
mənzilli 1 bina,1 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1 inzibati bina, 1
icma mərkəzi və infrastruktur obyektləri (su və
kanalizasiya, qaz, istilik və elektrik təchizatı şəbəkələri)
tikilib istifadəyə verilmişdir.

Qəbələ rayonu ərazisində

40 mənzilli 1 bina istifadəyə verilmişdir.

Mingəçevir şəhəri ərazisində məhəllə-502 ev

9 mərtəbəli 36 mənzilli 2 bina, 9 mərtəbəli 54 mənzilli 8
bina, 1 məktəb, 1 inzibati bina, 1 icma mərkəzi, 1 uşaq
bağçası və infrastruktur obyektləri (drenaj şəbəkəsi, su,
elektrik, istilik və qaz təchizatı, yollar) istifadəyə
verilmişdir.

Şəki rayonu ərazisində 1 qəsəbə

423 ev, 1 uşaq bağçası, 1 inzibati bina, 1 poçt şöbəsi, 1
məktəb, 1 icma mərkəzi, 1 ambulatoriya və infrastruktur
obyektləri (su, qaz, elektrik təchizatı, yollar) tikilib
istifadəyə verilmişdir.

İmişli rayonu ərazisində 1 qəsəbə

550 ev, 1 FMM, 1 icma mərkəzi, 1 inzibati bina, 1 məktəb,
1 uşaq bağşası və infrastruktur obyektləri (su, drenaj
şəbəkəsi, qaz təchizatı) tikilib istifadəyə verilmişdir.

Bərdə rayonu ərazisində 1 qəsəbə

195 ev, 1 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1 FMM, 1 icma mərkəzi,
1 inzibati bina, 1 poçt şöbəsi və infrastruktur obyektləri (su
təchizatı, drenaj şəbəkəsi, suvarma şəbəkəsi, qaz, elektrik
təchizatı, yollar) tikilib istifadəyə verilmişdir.

Qaradağ rayonu ərazisində məhəllə-1410 mənzil

5 mərtəbəli 80 mənzilli 16 bina, 40 mənzilli 4 bina, 1
məktəb, 1 uşaq bağçası, 1 inzibati bina, 1 icma mərkəzi, 1
təcili yardım stansiyası, 1 poçt şöbəsi, 1 yanğınsöndürmə
deposu və infrastruktur obyektləri (su və kanalizasiya
şəbəkələri, qaz və istilik şəbəkələri) tikilib istifadəyə
verilmişdir.

İsmayıllı rayonu ərazisində 1qəsəbə

45 ev, 1 məktəb, 1 tibb məntəqəsi və infrastruktur
obyektləri (su təchizatı, qaz təchizatı , elektrik təchizatı,
yollar, abadlaşdırma) tikilib istifadəyə verilmişdir.

Bərdə rayonu ərazisində 1məhəllə-866 ev

5 mərtəbəli, 60 mənzilli 12 bina, 40 mənzilli 1 bina, 55
mənzilli 2 bina, 1 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1 icma mərkəzi,
1 inzibati bina, 1 tibb məntəqəsi 1 ATS və infrastruktur
obyektləri (su və kanalizasiya, elektrik, istilik, qaz
təchizatı, drenaj və yollar) tikilib istifadəyə verilmişdir.

Balakən rayonu ərazisində

45 mənzilli 1 bina kommunikasiyaları ilə birlikdə istifadəyə
verilmişdir.

Ağdam rayonu ərazisində 1 qəsəbə

632 ev, 1 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1 icma mərkəzi, 1
inzibati bina, 1 poçt şöbəsi, 1 ambulatoriya və infrastruktur
obyektləri (su təchizatı, elektrik təchizatı, qaz təchizatı,
yollar) tikilib istifadəyə verilmişdir.

Beyləqan rayonu ərazisində 1 qəsəbə

320 ev, 1 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1 musiqi məktəbi, 1
inzibati bina, 1 həkim məntəqəsi və infrastruktur obyektləri
(su təchizatı, elektrik təchizatı, qaz təchizatı, yollar və
irriqasiya) tikilib istifadəyə verilmişdir.

Göygöl rayonu ərazisində 1 qəsəbə

600 ev, 1 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1 musiqi məktəbi, 1
inzibati bina, 1 poçt şöbəsi, 1 həkim məntəqəsi, 1
yanğınsöndürmə deposu və infrastruktur obyektləri (su
təchizatı, elektrik təchizatı, qaz təchizatı, yollar) tikilib
istifadəyə verilmişdir.

Hacıqabul rayonu ərazisində 1 qəsəbə

101 ev, 1 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1 musiqi məktəbi, 1
inzibati bina, 1 poçt şöbəsi, 1 ambulatoriya və infrastruktur
obyektləri (su təchizatı, elektrik təchizatı, qaz təchizatı,
yollar və irriqasiya) tikilib istifadəyə verilmişdir.

Saatlı rayonu ərazisində 1 qəsəbə

230 ev, 1 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1 musiqi məktəbi, 1
inzibati bina, 1 poçt şöbəsi, 1 həkim məntəqəsi və
infrastruktur obyektləri (su təchizatı, elektrik təchizatı, qaz
təchizatı, yollar) tikilib istifadəyə verilmişdir.

Sabirabad rayonu ərazisində 2 qəsəbə (440 ailəlik)

440 ədəd 1 mərtəbəli ev, 1 inzibati bina, 1 poçt şöbəsi, 1
ambulatoriya 2 məktəb, 1 icma mərkəzi və infrastruktur
obyektləri (qaz təchizatı, yollar, su təchizatı) tikilib
istifadəyə verilmişdir.

Şirvan şəhəri ərazisində

21 mənzilli 1 bina və infrastruktur obyektləri (su təchizatı,
kanalizasiya, elektrik təchizatı, qaz təchizatı və yollar)
tikilib istifadəyə verilmişdir.

Füzuli rayonu ərazisində 1 qəsəbə

400 ədəd 1 mərtəbəli ev, 1 uşaq bağçası, 1 məktəb, 1 icma
mərkəzi, 1 inzibati bina, 1 poçt şöbəsi, 1 həkim məntəqəsi
və infrastruktur obyektləri (su təchizatı, elektrik təchizatı,
qaz təchizatı, yollar) tikilib istifadəyə verilmişdir.

Beyləqan rayonu ərazisində 146 ailəlik 1 qəsəbə

146 ədəd 1 mərtəbəli ev, 1 uşaq bağçası, 1 məktəb, 1
inzibati bina, 1 icma mərkəz, 1 həkim məntəqəsi və inf.
obyektləri (su təchizatı, elektrik təchizatı, qaz təchizatı,
yollar )tikilib istifadəyə verilmişdirş

Füzuli rayonu ərazisində 95 ailəlik1 qəsəbə

95 ədəd 1 mərtəbəli ev və inf. obyektləri (su təchizatı,
elektrik təchizatı, qaz təchizatı və yollar) tikilib istifadəyə
verilmişdir.

AR Prezidentinin 19.12.2013 tarixli 57 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq
Fatmayı bələdiyyəsi ərazisində

15 evdən ibarət məhəllə, yollar, qaz, kanalizasiya, su və
elektrik təchizatı sistemləri tikilmişdir.

Göygöl rayonu ərazisində

26 evdən ibarət məhəllə, yollar, su və elektrik təchizatı
sistemləri tikilmişdir.

Bakı şəhərində 2 № -li ETK ərazisində salınmış məhəllədə

364 mənzildən ibarət 6 ədəd 9 mərtəbəli yaşayış binası, 1
ədəd məktəb, infrastruktur obyektləri (yollar, qaz,
kanalizasiya, su və elektrik təchizatı sistemləri, abadlaşdırma)
ilə birlikdə istifadəyə verilmişdir.

Abşeron rayonu Ramanı qəsəbəsi ərazisində

5 mərtəbəli, 70 mənzilli yaşayış binası, infr.obyektlər (yollar,
qaz, kanalizasiya, drenaj, su və elektrik təchizatı sistemləri,
abadlaşdırma) ilə birlikdə istifadəyə verilmişdir.

Qəbələ rayonu ərazisində qəsəbə

155 mənzildən ibarət 2 ədəd 5 mərtəbəli yaşayış binası, 1
ədəd məktəb, infrastruktur obyektlər (yollar, qaz,
kanalizasiya, su, sahədaxili və xarici elektrik təchizatı
sistemləri, 1 ədəd transformator yarımstansiyası, 5 ədəd
transformator, abadlaşdırma) ilə birlikdə istifadəyə
verilmişdir.

Qaradağ rayonu Ümid qəsəbəsi ərazisində salınmış
məhəllədə

5 mərtəbəli, 40 mənzilli 1 bina, 5 mərtəbəli 80 mənzilli 2 bina,
1 məktəb və infrastruktur obyektləri (yollar, qaz, kanalizasiya,
selötürücü kanal, drenaj, su və elektrik təchizat sistemləri,
abadlaşdırma) tikilib istifadəyə verilmişdir.

AR Prezidentinin 21.02.2011 tarixli 1346 nömrəli Sərəncamı üzrə

Goranboy şəhəri ərazisində məhəllə

5 mərtəbəli 60 mənzilli 8 bina, 45 mənzilli 1 bina, 1 musiqi
məktəbi və 1 inzibati bina tikilib istifadəyə verilmişdir.

Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi ərazisində məhəllə758 mənzil

5 mərtəbəli, 60 mənzilli 12 bina, 40 mənzilli 1 bina, 1 məktəb,
1 uşaq bağçası, 1 icma mərkəzi, 1 tibb məntəqəsi, 1 ATS, İcra
hakimiyyəti üçün 1 bina və inf.obyektləri (su və kanalizasiya,
qaz, istilik və elektrik təchizatı, xarici el. təchizatı) tikilib
istifadəyə verilmişdir.

Gəncə şəhəri ərazisində məhəllə, 1500 mənzil

5 mərtəbəli, 60 mənzilli 25 bina, 1 icma mərkəzi, 1 tibb
məntəqəsiı, 1 yanğınsöndürmə deposu, 1 məktəb, 1uşaq
bağçası, İH üçün 1 bina, 1 ATS,1 el-ik yarımstansiyası və
inf.obyektləri (su və kanalizasiya, istilik, elektrik, yollar,
abadlıq. yaşıllaşdırma, qaz təchizatı) tikilib istifadəyə
verilmişdir
80 mənzilli 1 bina və 75 mənzilli 1 bina tikilib istifadəyə
verilmişdir.

Qəbələ rayonu ərazisində

Mingəçevir şəhəri ərazisində məhəllə-594 mənzil

9 mərtəbəli, 54 mənzilli 11 bina, 1 məktəb, 1 icma mərkəzi,
1 uşaq bağçası, 1 tibb məntəqəsi, 1 ATS və infrastruktur
obyektləri (drenaj şəbəkəsi, kanalizasiya, su, elektrik, rabitə,
istilik və qaz təchizatı, yollar) istifadəyə verilmişdir.

Bərdə rayonu ərazisində 1 məhəllə-588 mənzil

7 mərtəbəli, 42 mənzilli 14 bina, 1 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1
ATS və inf.obyektləri (su və kanalizasiya, elektrik, rabitə,
istilik, qaz təchizatı, və yollar) tikilib istifadəyə verilmişdir.

Qazax rayonu ərazisində 300 ailəlik məhəllə

4 mərtəbəli, 32 mənzilli 5 bina, 4 mərtəbəli, 24 mənzilli 4 bina
və 4 mərtəbəli, 48 mənzilli 1 bina, 1 tibb məntəqəsi, 1 ATS, 1
məktəb, 1 uşaq bağçası, 1 icma mərkəzi, 1 inzibati bina və inf.
obyektləri (yollar, kanalizasiya, su, rabitə, istilik, qaz təchizatı
və elektrik təchizatı) tikilib istifadəyə verilmişdir.

Zaqatala rayonu ərazisində 135 ailəlik məhəllə

5 mərtəbəli, 45 mənzilli 3 bina, 1 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1
inzibati bina, 1 icma mərkəzi, 1 tibb məntəqəsi və
infrastruktur obyektləri (yollar, kanalizasiya, su və elektrik
xətləri) tikilib istifadəyəverilmişdir.

Tərtər rayonu ərazisində məhəllə-1170 mənzil

4 mərtəbəli, 36 mənzilli 30 bina, 4 mərtəbəli, 24 mənzilli 4
bina, 1 məktəb, 1 inzibati bina, 1 icma mərkəzi, 1 uşaq
bağçası, 1 tibb məntəqəsi, 1 musiqi məktəbi, 1 ATS və
infrastruktur obyektləri (yollar, kanalizasiya, su və elektrik
xətləri) tikilib istifadəyə verilmişdir.

Abşeron rayonu ərazisində məhəllə - 1001 mənzil

7 mərtəbəli, 42 mənzilli 23 bina, 7 mərtəbəli, 35 mənzilli 1
bina, 1 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1 ATS, 1 icma mərkəzi, 1
inzibati bina, 1 həkim məntəqəsi və inf. obyektləri (yollar,
kanalizasiya, su, rabitə, istilik, qaz təchizatı və elektrik
təchizatı) tikilib istifadəyə verilmişdir.

Qaradağ rayonu Ümid qəsəbəsi ərazisində salınmış
məhəllədə (II mərhələ -300 mənzil)

5 mərtəbəli 60 mənzilli 1 bina, 5 mərtəbəli, 80 mənzilli 3
bina, 1 uşaq bağçası, 1 icma mərkəzi, 1 inzibati bina, 1 həkim
məntəqəsi, infr. obyektlər (yollar, kanalizasiya, qaz, su və
elektrik təchizatı) tikilib istifadəyə verilmişdir.

Sabunçu rayonu ərazisində məhəllə-810 mənzil

9 mərtəbəli, 54 mənzilli 9 bina, 9 mərtəbəli, 108 mənzilli 1
bina, 9 mərtəbəli, 72 mənzilli 1 bina, 9 mərtəbəli, 36 mənzilli
4 bina, 1 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1 ATS, 1 icma mərkəzi, 1
inzibati bina və inf. obyektləri (yollar, kanalizasiya, su,
drenaj, rabitə, istilik, qaz təchizatı və elektrik təchizatı) tikilib
istifadəyə verilmişdir.

Pirallahı rayonu ərazisində məhəllə -306 mənzil

9 mərtəbəli, 162 mənzilli 1 bina, 9 mərtəbəli, 72 mənzilli bina,
1 məktəb, inf. obyektləri (yollar, kanalizasiya, su, drenaj,
istilik, qaz təchizatı və elektrik təchizatı) tikilib istifadəyə
verilmişdir.

Göyçay rayonu ərazisində 80 mənzilli 1 bina

5 mərtəbəli, 80 mənzilli 1 bina, inf. obyektləri (abadlıq,
kanalizasiya, su, istilik, qaz təchizatı və elektrik təchizatı)
tikilib istifadəyə verilmişdir.

Şirvan şəhəri ərazisində 1 məhəllə - 685 mənzil

9 mərtəbəli, 54 mənzilli 12 bina, 9 mərtəbəli, 37 mənzilli 1
bina, 1 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1 ATS, 1 icma mərkəzi, 1
inzibati bina, tibb məntəqəsi və inf. obyektləri (yol-abadlıq,
su, kanalizasiya, suvarma, istilik, elektrik və qaz təchizatı)
tikilib istifadəyə verilmişdir.

Kürdəmir rayonu ərazisində 1 məhəllə - 564 mənzil

4 mərtəbəli 36 mənzilli 11 bina, 4 mərtəbəli 28 mənzilli 6
bina, 1 məktəb, 1 icma mərkəzi, 1 uşaq bağçası, 1 inzibati
bina, 1 tibb məntəqəsi, 1 ATS, və inf. obyektləri (drenaj
şəbəkəsi, kanalizasiya, su, elektrik, rabitə və qaz təchizatı,
yollar) istifadəyə verilmişdir.

Ucar rayonu ərazisində 1 məhəllə - 250mənzil

5 mərtəbəli, 45 mənzilli 5 bina, 5 mərtəbəli, 25 mənzilli 1
bina 1 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1 icma mərkəzi, 1 inzibati bina
və inf. obyektləri (yollar, kanalizasiya, su, qaz təchizatı və
elektrik təchizatı) tikilib istifadəyə verilmişdir.

Göygöl rayonu ərazisində 130 mənzil

5 mərtəbəli, 50 mənzilli 1 bina, 5 mərtəbəli, 40 mənzilli 2 bina
və inf. obyektləri (yollar, kanalizasiya, su, rabitə, qaz təchizatı
və elektrik təchizatı) tikilib istifadəyə verilmişdir.

Ağcabədi rayonu ərazisində 3 qəsəbə 645 ailə

645 ədəd 1 mərtəbəli ev, 3 məktəb, 1 inzibati bina, 1 həkim
məntəqəsi və inf. obyektləri (yollar, su təchizatı, drenaj
şəbəkəsi, qaz təchizatı və elektrik təchizatı) tikilib istifadəyə
verilmişdir.

Abşeron rayonu ərazisində məhəllə - 1890 mənzil

9 mərtəbəli, 54 mənzilli 35 bina, 1 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1
icma mərkəzi, 1 musiqi məktəbi və inf. obyektləri (yollar,
kanalizasiya, su, rabitə, qaz təchizatı və elektrik təchizatı)
tikilib istifadəyə verilmişdir.

Binəqədi rayonu ərazisində məhəllə - 810 mənzil

9 mərtəbəli, 54 mənzilli 15 bina, 1 məktəb, 1 uşaq bağçası, 1
inzibati bina və inf. obyektləri (yollar, kanalizasiya, su , qaz
təchizatı və elektrik təchizatı) tikilib istifadəyə verilmişdir.

Samux rayonu ərazisində məhəllə - 200 mənzil

4 mərtəbəli 24 mənzilli 7 bina, 4 mərtəbəli 16 mənzilli 2 bina,
1 məktəb, 1 icma mərkəzi, 1 uşaq bağçası, 1 inzibati bina, 1
tibb məntəqəsiı və inf. obyektləri (kanalizasiya, su, elektrik və
qaz təchizatı və yollar) istifadəyə verilmişdir.

