
Şərti işarələr

Lənk əran şəhəri 

İ. Səm ədzadə k üç.

Ş. Ax undov k üç.

Zərifə Ə liyeva k üç.

H.A
sla

nov
 k ü

ç.

Səttarx an k üç.

Şəhidlər  k üç.

Şəhidlər  k üç.

Koordinat sistem i W GS-84 Miqyas  1:10 000

park lar
idm an m eydanı
qəbirstanlıq
yollar

Şəhərin hüdudları dax ilində
 yerləşən yaşıllıqların sərhədi

k olluq sahəsi  - 91,0 ha
ot bitk iləri sahəsi  -  19,5 ha
ağaclıq sahəsi - 88,8 ha

Bakı-Astara yolu

Füzuli
 k üç.

Lənk əran-Masallı şosesi

Heydər Əliyev k üç.

Heydər Əliyev k üç.

______  nö mrəli qərarı ilə

Azərbaycan Respublikası 

Heydər Əliyev k üç.

Vidadi k üç.

Z.Ə liyeva k üç. Ko
roğ

lu k
üç.

Zərifə Əliyeva k üç.

Nazirlər Kabinetinin
2017-ci il _____________ tarixli

 təsdiq edilmişdir.
Azərbaycan Respublik asının 

Lənk əran şəhərinin yaşıllıq ərazilərinin 
sərhədlərinin qrafik  təsvirini ək s etdirən 

XƏ RİTƏ

Azərbaycan Respublik ası 
ek ologiya və təbii sərvətlər nazirinin m üavini
_______________ Firdovsi Ə liyev

Dövlət Aerogeodeziya Müəssisəsi
Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Agentliyinin

H.Ə liyev m ərk əzi

Qala

Polis idarəsi
Xan bağı

H.Aslanov park ı

Sonalar park ı

Lənk əran Dövlət
 Universiteti

Vergilər idarəsi

Kərpic Zavodu

İstirahət m ərk əzi

Bayraq m eydanı

Ləvəngi
 dairəsi

Lənk əran 
sahilyanı park ı

Lənk əran 
şəhəri İH

8№ li 
orta m ək təb

Lerik  yolu
Göm rük  idarəsi

Kərpic zavodu

Ə lil
 uşaqlar

 üçün gim naziya

Çörək  zavodu

Bakı-Astara yolu

5№ li
 orta m ək təb

Elek trik  st.

Z.Tağ
ıye

v k ü
ç.

113№ li 
peşə m ək təbi

Xəstəx ana

10№ li orta 
m ək təb

Uşaq bax çası

Gim naziya

Polis idərəsi

4№ li uşaq 
bax çası

orta m ək təbi
16№ li 

uşaq bax çası

Psix oloji 
dispanser

Hərbi k om isarlıq

Kənd Təsərrüfat
 idarəsi

Məscid

Diaqnostik a
 m ərk əzi

2№ li orta m ək təb

3№ li 
orta m ək təb

1№ li orta m ək təb

4№ li orta m ək təb

P.Təhm əzov küç.

T.İsmayılov küç.

6№ li orta m ək təb

Elek trik  st.


