
Bakı şəhəri üzrə;

Çadır tipli heyvan kəsimi 

məntəqələri 
Daimi fəaliyyət göstərən kəsim müəssisələri

Rəsulzadə qəsəbəsi, Binəqədi şossesi  

("White palace" şadlıq sarayının yanı)

Xocasən-Biləcəri-Binəqədi yolu, 10 

May küçəsi (dörd yol)      

Xocahəsən qəsəbəsi, "Lider kola" 

müəssisəsinin qarşısı

Binəqədi qəsəbəsi, Gülüstan massivi 

döngə, 15 (Heyvan satış bazarının 

yanı)

"Azər-Aqro" MMC, YBNA zavodu dayrəsi, "Lukoyl 

YDM" yanı, "Tərəkəmə" kəsim məntəqəsi

Çobanzadə küçəsi, 63. Kəsim məntəqəsi

Heydər Əliyev pr.,92. "ESE" MMC
Təbriz küçəsi ilə Ceyhun Hacıbəyli 

küçələrinin kəsişməsində yerləşən 

Qarabağ mehmanxanasının söküntü 

sahəsi.
Əliyar Əliyev küçəsi, 26 ünvanında   

Heyvan kəsimi məntəqəsinin həyəti

Nizami rayonu2

Heyvan kəsim məntəqələri üçün ayrılmış ərazi

 M.Əiyev kücəsi ilə O.VəIiyev 

küçəsinin kəsişməsindəki ("Milord" 

şadlıq evinin yanı)

Cəfər Xəndan,52c. "Ət Pavliyonu" "Oazis" 

restoranının qarşısı  

Əlyar Əliyev küçəsi, 36a, "Təbriz" KM, Keşlə bazarı

Qurban bayramı dövründə Bakı şəhərinin rayonları və regionlar üzrə heyvan kəsimi məntəqələrinin                                             

dislokasiya yerləri haqqında  

MƏLUMAT

Rayonun adıS/s

1 Binəqədi rayonu

3 Nərimanov rayonu

https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1#Nizami_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1#Bin%C9%99q%C9%99di_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1#N%C9%99rimanov_rayonu


Maştağa qəsəbəsi, Zabrat-Kürdəxanı 

şossesinin sağ tərəfi
Bakıxanov qəsəbəsi, yavər Əliyev küçəsi, 

Bakıxanov parkının yanı, dəmiryol 

stansiyasının arxa tərəfi 

Hövsan-Türkan yolunun sol tərəfində 

yerləşən ticarət mərkəzinin həyəti 

Qaraçuxur qəsəbəsi, Yeni Günəşli "V” 

yaşayış sahəsində yerləşən "Günəş” 

ticarət mərkəzinin həyəti 

20-ci sahə, “Aylı Gecə” restoranının 

həyəti

Gülbala Əliyev küçəsi, Beton 

zavodunun  arxa hissəsi 

Zığ yolu, 5. "Nargilə" kafesinin 

yaxınlığı 

İnqilab İsmayılov küçəsi,8

Mərdəkan qəsəbəsi - Mərdəkən Bakı 

avtomagistralının sağ tərəfi,  "Şaurma” 

kafesi və "Embawood" mağazaları 

arasındakı ərazi

Buzovna qəsəbəsi, Albalı massivi, "AzProtein" 

MMC 

Qala qəsəbəsi. Qala-Pirallahı yolunun 

sağ tərəfi, lambir müəssisəsinin yanı
Bİnə qəsəbəsi, "Öz Fermamızdan" MMC

A.M.Şərifzadə küçəsi, 196. "İdeal”

şadlıq sarayının ərazisi

D.Bünyadzadə küçəsi, 7-ci binanın

yan tərəfi

M.Xiyabani küçəsi, 31a. Dairəvi yolun

kənarı

Yeni Yasamal, M.Xiyabani küçəsi 5,

"Qismət" şadlıq sarayının qarşısı

10 Pirallahı rayonu
Bakı şəhəri Pirallahı rayonu, Pirallahı qasəbəsi 29-

cu məhəllə.  Qapalı heyvan kəsimi məntəqəsi  

Səbail rayonu

7 Xətai rayonu

Xəzər rayonu

Zabrat qəsəbəsi, Babək küçəsi 110, "Azmeat" MMC

9 Yasamal rayonu

4 Sabunçu rayonu

5 Suraxanı rayonu
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https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1#Pirallah%C4%B1_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1#S%C9%99bail_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1#X%C9%99tai_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1#X%C9%99z%C9%99r_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1#Yasamal_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1#Sabun%C3%A7u_rayonu
https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1#Suraxan%C4%B1_rayonu


Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, S.Xəlilov

küçəsi 13 ünvanında "Qoç ət" Kəndli Fermer

Təsərrüfatı MMC
Lökbatan qəsəbəsi, Xocəsən 57 ünvanında

"Meyvəli" Meyvə-Tərəvəz Logistik Mərkəzi,

Lökbatan yolu,

"Binə" ticarət mərkəzinin qarşısında yerləşən

"Aqrovest Makrotopdan" ticarət mərkəzi

Heyvan kəsim məntəqələri - 21 Kəsim müəssisələri - 12

2 Sumqayıt

3 Gəncə

4 Mingəşevir

5 Şamaxı

6 Quba

3. Masazır qəsəbəsi, Əliağa Vahid küçəsi ilə Qaçaq Nəbi küçəsinin kəsişməsi, "Araz" 

Marketin yanı

4. Saray qəsəbəsi, Bakı-Quba yolu, DYP postunun yanı, "Araz" Marketin həyəti

5. Məmmədli qəsəbəsi, "Göyqurşağı" yaşayış kompleksi,  "Araz" Marketin həyəti

`- Quba şəhəri, Nügədi yolu, 2-ci km, "Dəvədabanı" yaşayış massivi

Regionlar üzrə ;

`-  Sumqayıt şəhəri, İnşaatçılar küçəsi, 61A. Heyvan bazarının yanı

 -  Gəncə şəhəri, Müseyib Bağırov küçəsi ilə Tağı Arani küçəsinin kəsişməsi (ATS-in yanı). 

Sahibkar Cahangirov Səbuhi tel: (050) 280 13 40

`-Mingəçevir şəhəri, Heydər Əliyev pr.53, "Mingəçevir bazar" ASC-nin   yanı

 – Şamaxı şəhəri, Göylər kəndi yolu, Heyvan bazarının yanı

1.  Novxanı qəsəbəsi, İlqar Abdullayev küçəsi,26. "Qaraj" restoranının yanı

2.  Xırdalan şəhəri, Qalubiyyə küçəsi, 12. Təzə bazarın girişi

1 Abşeron

Qaradağ rayonu11

https://az.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1#Qarada%C4%9F_rayonu

