
Olim p. idm an 
kom plek si

Hey dər Əliy ev 

Şəhidlər xiy abanı

Həsənbəy  Zərdabi k üç.

Hey dər Əliy ev prosp.
28 May  k üç.

Ma
hir

 Əz
izo

v k
üç.

M.Ə. Sabir k üç.

Abuzər Abuzərov k üç.

Babək  k üç.

Üzey ir Hacıbəy ov küç.

Mais Əliy ev k üç.

M.Ağay ev k üç.

idarəsi

2№ li tam  
orta m əktəb

Hey dər Əliy ev prosp.

Saatlı Ray on İH

 Saatlı şəhəri 

Azərbay can Respublik asının 
Saatlı şəhərinin  y aşıllıq ərazilərinin 

sərhədlərinin qrafik  təsvirini ək s etdirən 
X ƏRİTƏ

Mətləb Kərim ov küç.
Peşə litsey i

Nizam i k üç.

m əscid

m ərk əzi

______  nö mrəli qərarı ilə

Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin
2017-ci il _____________ tarixli

 təsdiq edilmişdir.

Azərbay can Respublik ası 
ek ologiy a və təbii sərvətlər nazirinin m üavini
_______________ Firdovsi Əliy ev

Geodeziy a və Kartoqrafiy a üzrə Dövlət Agentliy inin
Dövlət Aerogeodeziy a Müəssisəsi

C.
Ca

bb
arl

ı k
üç

.

ağaclıq sahəsi -  50,4 ha

park lar

ot bitk iləri sahəsi - 19,4 ha
k olluq sahəsi  - 22,2 ha

idm an m ey danı
qəbirstanlıq
y ollar

Şəhərin hüdudları daxilində
y erləşən y aşıllıqların sərhədi

Şərti işarələr

Koordinat sistem i WGS-84 Miqy as  1:10 000

YAP Rabitə şöbəsi

Seçk i
 k om issi.

Mədəniy y ət
saray ıƏm lak 

 şöbəsi

Muğan park ı

Meşə bərpası
idarəsi

 orta m ək təb

 istism ar  sahəsi
8 say lı d/y ol

Qızılay para c/ti.

Döv.Reest.xid.

Bay raq m ey danı

Şəhidlər 
 xiy abanı

İstirahət park ı

Hey dər park ıElek tr. y /st.
M.F.Axundov k üç.

He
ydə

r Ə
liy e

v p
ros

p

Su Meliorasiy a

Suvarm a
 sistem i idarəsi

M.Ağay ev k üç

K/təsər. 
Aqroprom  id.

M.Müşfiq k üç.

Babək  k üç.

C.Cabbarlı k üç.

H.B.Zərdabi k üç.

Saatlı ray on 
prok urorluğu

Hərbi səfərbəy lik  
çağırış m əntəq.


