KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜZRƏ ELEKTRON QİYMƏT İNFORMASİYA PORTALININ
STRUKTURUNA VƏ FƏALİYYƏTİNƏ DAİR TƏLİMAT

I. Ümumi bölmə
1. Bu Təlimat Kənd Təsərrüfatı üzrə Elektron Qiymət İnformasiya Portalında (bundan
sonra – KEQİP) əhatə olunan məhsullar, toplanan qiymət növləri, qiymət məlumatları toplanan
bazarlar (və ya satış yerləri), qiymət məlumatlarının toplanmasına məsul olan qurumlar və
qiymət məlumatlarının toplanma intervalı barədə məsələləri əhatə edir.
2. KEQİP www.azagro.net domen ünvanında yerləşir.
3. KEQİP-in fəaliyyətinin idarəedilməsi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aparatının
İcmallaşdırma və statistik təhlil şöbəsi tərəfindən həyata keçirilir və zəruri texniki dəstək isə
İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi və elektron idarəetmə şöbəsi tərəfindən təmin edilir.
II. Kənd Təsərrüfatı üzrə Elektron Qiymət İnformasiya
Portalının strukturu
4. KEQİP aşağıdakı məhsul qruplarını əhatə edir:
4.1. Meyvə, tərəvəz, kartof və bostan məhsulları;
4.2. Heyvandarlıq məhsulları (ət, süd, yumurta, bal);
4.3. Dənli bitkilər (buğda, arpa, qarğıdalı dəni, düyü);
4.4. Texniki bitkilər və sənaye xammalı təyinatlı digər məhsullar (pambıq, tütün, şəkər
çuğunduru, qarğıdalı, günəbaxan, zeytun, yaşıl çay yarpağı, barama, yun, gön-dəri);
4.5. İstehsal vasitələri (ot yemi, gübrə, damazlıq heyvan, toxum).
5. Hər bir məhsul qrupu üzrə məhsul növləri və çeşidləri bu Təlimatın Əlavələrində
verilmişdir.
6. KEQİP aşağıdakı qiymət məlumatlarını əhatə edir:
6.1. Meyvə, tərəvəz, kartof və bostan məhsullarının sahədən (fermer) satış (o cümlədən,
mövsümdən sonra anbardan və istixanadan satış), topdansatış, pərakəndə satış və emal
müəssisələri tərəfindən tədarük qiymətləri;
6.2. Heyvandarlıq məhsullarının (ət, süd, yumurta, bal) pərakəndə satış qiymətləri;
6.3. Ətin və yumurtanın topdansatış qiymətləri;
6.4. Ətin diri çəkidə satış qiymətləri;
6.5. Südün qəbulu məntəqələri tərəfindən satın alınan qiymətləri;
6.6. Yunun və gön-dərinin əhali və ya ət kəsimi məntəqələri tərəfindən satış qiyməti;
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6.7. Dənli bitkilərin mövsüm dövründə sahədən (fermer) satış və mövsümdən sonra
topdansatış qiymətləri;
6.8. Texniki bitkilərin və sənaye xammalı təyinatlı digər məhsulların (pambıq, tütün,
şəkər çuğunduru, qarğıdalı, günəbaxan, zeytun, yaşıl çay yarpağı, barama, yun, gön-dəri)
tədarük müəssisələri tərəfindən satın alınan qiymətləri;
6.9. İstehsal vasitələrinin (ot yemi, gübrə, damazlıq heyvan, toxum) pərakəndə satış və
ot yeminin sahədən və ya topdansatış qiymətləri.
6.10. Bütün məhsul növləri və ya çeşidləri üzrə qiymətlər aşağı, orta və yuxarı səviyyələr
nəzərə alınmaqla toplanır.
III. Kənd Təsərrüfatı üzrə Elektron Qiymət İnformasiya Portalının
məlumat mənbələri və məlumatların toplanma intervalı
7. KEQİP-in məlumat mənbələri və məlumatların toplanması intervalı müxtəlif məhsul
qrupları və qiymət məlumatları üzrə aşağıdakı kimi müəyyən olunmuşdur:
7.1. Meyvə, tərəvəz, kartof və bostan məhsullarının pərakəndə satış qiymətləri üzrə
məlumat mənbələri və məlumatların toplanması intervalı:
Qiymət toplanan bazarlar
(və ya satış yerləri)
8-ci km bazarı
Təzə bazar
Yaşıl bazar
Sumqayıt Mərkəzi bazar
Gəncə Mərkəzi bazar
Şəmkir bazarı
Qazax bazarı
Yevlax bazarı
Göyçay bazarı
Ucar bazarı
Şamaxı bazarı
Şəki bazarı
Beyləqan bazarı
Bərdə bazarı
Sabirabad bazarı
Salyan bazarı
Cəlilabad bazarı
Lənkəran bazarı
Xaçmaz bazarı

Məlumatın toplanmasına
məsul qurum

Məlumatın
toplanma intervalı

Məlumatların toplanması
Rayon (Şəhər) Kənd
Təsərrüfatı İdarələri tərəfindən
koordinasiya olunur.
Bakı şəhərində fəaliyyət
göstərən bazarlardan
məlumatlar Dövlət Fitosanitar
Nəzarəti Xidmətinin
əməkdaşları tərəfindən, digər
şəhər və rayonlarda isə Dövlət
Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin
əməkdaşları tərəfindən
toplanır.

Gündəlik
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7.2. Meyvə, tərəvəz, kartof və bostan məhsullarının topdan satış qiymətləri
Məlumatın
toplanmasına
məsul qurum

Qiymət toplanan bazarlar
(və ya satış yerləri)

8-ci km bazarı
Yaşıl bazar
Meyvəli bazarı
Gəncə bazarı

Bakı şəhərində DFNX
Gəncə şəhərində DBNX

Məlumatın
toplanma
intervalı

Gündəlik

7.3. Cədvəl 3. Meyvə, tərəvəz, kartof və bostan məhsullarının sahədən satış qiymətləri
Qiymət toplanan bazarlar
(və ya satış yerləri)

Məlumatın
toplanmasına məsul
qurum

Məlumatın
toplanma
intervalı

Məhsul istehsal olunan
bütün rayonlar

Rayon (şəhər) Kənd
Təsərrüfatı İdarələri

Həftədə 2
dəfə

7.4. Cədvəl 4. Emal müəssisələri tərəfindən meyvə, tərəvəz, kartof və bostan
məhsullarının alış qiymətləri
Qiymət toplanacaq bazarlar
(satış yerləri)

Ağdaş, Ağsu, Balakən, Cəlilabad,
Göyçay, Göygöl, Lənkəran,
Qazax, Qəbələ, Quba, sabirabad,
Salyan, Şəki, Şəmkir, Tovuz,
Ucar, Zaqatala, Xaçmaz

Məlumatın
toplanmasına
məsul qurum

Məlumatın
toplanma
intervalı

Rayon (şəhər)
Kənd Təsərrüfatı
İdarəsi

Tədarükün
həyata
keçirilidiyi
dövr
ərzində hər
həftədə bir
dəfə
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7.5. Cədvəl 5. Əsas heyvandarlıq məhsullarının pərakəndə satış qiymətləri
Qiymət toplanacaq
bazarlar (satış
yerləri)

8 km bazarı
Təzə bazar
Yaşıl bazar
Sumqayıt Mərkəzi
bazar
Gəncə Mərkəzi
bazar
Şəmkir bazarı
Qazax bazarı
Yevlax bazarı
Göyçay bazarı
Ucar bazarı
Şamaxı bazarı
Şəki bazarı
Beyləqan bazarı
Bərdə bazarı
Sabirabad bazarı
Salyan bazarı
Cəlilabad bazarı
Lənkəran bazarı
Xaçmaz bazarı

Məlumatın
toplanmasına
məsul qurum

Məlumatın
toplanma
intervalı

Məlumatların
toplanması Rayon
(Şəhər) Kənd
Təsərrüfatı
İdarələri tərəfindən
koordinasiya
olunur.
Bakı şəhərində
fəaliyyət göstərən
bazarlardan
məlumatlar Dövlət
Fitosanitar
Nəzarəti
Xidmətinin
əməkdaşları
tərəfindən, digər
şəhər və
rayonlarda isə
Dövlət Baytarlıq
Nəzarəti
Xidmətinin
əməkdaşları
tərəfindən toplanır.

Həftədə bir
dəfə (ehtiyac
olanda daha
intensiv)
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7.6. Cədvəl 6. Ətin və yumurtanın topdan satış qiymətləri
Qiymət
toplanacaq
bazarlar (satış
yerləri)

Bakı
(H.Əliyev pr.1,
Keşlə bazarı,
Montin bazarı)
Sumqayıt
Abşeron
Broyler-rayon

Məlumatın
toplanmasına məsul
qurum

Məlumatın
toplanma
intervalı

Məlumatların
toplanması Rayon
(Şəhər) Kənd
Təsərrüfatı İdarələri
tərəfindən
koordinasiya olunur
və məlumatlar
Dövlət Baytarlıq
Nəzarəti Xidmətinin
əməkdaşları
tərəfindən toplanır.

Həftədə bir
dəfə

Cədvəl 7. Heyvan ətinin diri çəkidə satış qiymətləri
Qiymət toplanacaq
Məlumatın
Məlumatın
bazarlar (satış
toplanmasına
toplanma
yerləri)
məsul qurum
intervalı
Məlumatların
toplanması Rayon
(Şəhər) Kənd
Tovuz, Göygöl,
Təsərrüfatı İdarələri
Bərdə Ağcabədi,
tərəfindən
İmişli, Ağdaş, Ucar,
koordinasiya olunur
Həftədə bir dəfə
Xaçmaz, Cəlilabad,
və məlumatlar
Şamaxı bazarları
Dövlət Baytarlıq
Nəzarəti Xidmətinin
əməkdaşları
tərəfindən toplanır.
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Cədvəl 8. Yunun və gön-dərinin əhali və ya ət kəsimi məntəqələri tərəfindən satış qiyməti
Cədvəl 9. Süd qəbulu məntəqələrində alış qiymətləri

Məhsulun adı və
çeşidi

Süd

Qiymət
toplanacaq
bazarlar
(satış
yerləri)

Məlumatın
toplanmasına məsul
qurum

Məlumatın
toplanma
intervalı

Məhsul
satılan bütün
rayonlar
(şəhərlər)

DBNX

Ayda bir dəfə

Toplanacaq
qiymətin növü

Süd qəbulu
məntəqələrində
alış qiymətləri

Qiymət
toplanacaq
bazarlar (satış
yerləri)
Süd qəbulu
məntəqələrinin
fəaliyyət göstərdiyi
bütün rayonlar
(şəhərlər)

Məlumatın
toplanmasına məsul
qurum

Məlumatın
toplanma
intervalı

Rayon (şəhər) Kənd
Təsərrüfatı İdarəsi

Həftədə bir
dəfə
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Əsas taxılçılıq məhsullarının və otun satış qiymətləri üzrə məlumatların toplanması üçün
forma
Cədvəl 10. Əsas taxılçılıq məhsullarının və otun sahədən və ya topdan satış qiymətləri
Toplanacaq Qiymət toplanacaq
Məlumatın
Məlumatın
Məhsulun adı və
qiymətin
bazarlar (satış
toplanmasına məsul
toplanma
çeşidi
növü
yerləri)
qurum
intervalı
Taxıl məhsulları
Buğda
Arpa
Qarğıdalı dəni
Ot
Küləş
Yonca
Çəmən otu

Məhsulun adı və
çeşidi

Əsas
taxılçılıq
məhsullarının
və otun
sahədən və
ya topdan
satış
qiymətləri

Əsas taxılçılıq
məhsullarının və
otun istehsal
olunduğu bütün
rayonlar

Rayon (şəhər) Kənd
Təsərrüfatı İdarəsi

Həftədə bir
dəfə

Cədvəl 11. Otun pərakəndə satış qiymətləri
Toplanacaq Qiymət toplanacaq
Məlumatın
qiymətin
bazarlar (satış
toplanmasına məsul
növü
yerləri)
qurum

Məlumatın
toplanma
intervalı

Ot
Küləş
Yonca

Otun
pərakəndə
satış
qiymətləri

Məhsul satılan
bütün rayonlar

Rayon (şəhər) Kənd
Təsərrüfatı İdarəsi

Həftədə bir
dəfə

Çəmən otu
Cədvəl 12. Tədarük müəssisələri tərəfindən alış qiymətləri
Qiymət toplanacaq
Məlumatın
Məlumatın
bazarlar (satış
toplanmasına
toplanma
yerləri)
məsul qurum
intervalı

Tədarük
müəssisələrinin
fəaliyyət göstərdiyi
bütün rayonlar
(şəhərlər)

Rayon (şəhər)
Kənd
Təsərrüfatı
İdarəsi

Tədarükün
həyata
keçirilidiyi dövr
ərzində
həftədə bir
dəfə
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Cədvəl 13. İstehsal vasitələrinin pərakəndə satış qiymətləri
Qiymət
Toplanacaq
Məlumatın
Məhsulun adı və
toplanacaq
qiymətin
toplanmasına məsul
çeşidi
bazarlar
növü
qurum
(satış yerləri)
Gübrə
Ot
Toxum

Məhsulun adı və
çeşidi
Cins damazlıq
heyvanlar
İribuynuzlu
Xırdabuynuzlu

Cədvəl 14. Cins damazlıq heyvanların satış qiymətləri
Qiymət
Toplanacaq
Məlumatın
toplanacaq
qiymətin
toplanmasına məsul
bazarlar
növü
qurum
(satış yerləri)

Məlumatın
toplanma
intervalı
Ayda iki dəfə

Məlumatın
toplanma
intervalı
Ayda iki dəfə
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