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A.Həsənov küç.

Əbdürrəh im ov küç.

H.Əliyev 
parkı və m u zeyi N.Nərim anov küç.

T.Su ltanov küç.

Ə.Hüseynzadə küç.

M.Ə.Rəsu lzadə küç.
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X.R.U lu türk küç.
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F.Məlikov küç.

Nizam i küç. Ə.Hüseynov küç.

Nizam i küç.

Kür çayı
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Plastik kütlə
 em alı zavodu

Nizam i küç.

Bayraq 
m eydanı

Salyan-Neftçala yolu

Salyan 
stansiyası

Şərti işarələr

ağaclıq sah əsi - 44,5 h a

parklar

ot bitkiləri sah əsi - 13,5 h a
kollu q sah əsi - 71,0 h a

idm an m eydanı

Kür çayı

Salyan Rayon İH

Azərbaycan Respu blikasının 
Salyan şəh ərinin  yaşıllıq ərazilərinin 

sərh ədlərinin qrafik təsvirini əks etdirən 
XƏRİTƏ

______  nö mrəli qərarı ilə

Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin
2017-ci il _____________ tarixli

 təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respu blikası 
ekolog iya və təbii sərvətlər nazirinin m üavini
_______________ Firdovsi Əliyev

Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Ag entliyinin
Dövlət Aerog eodeziya Müəssisəsi

qəbirstanlıq

yollar

Şəh ərin h üdu dları daxilində 
yerləşən yaşıllıqların sərh ədi

Koordinat sistem i WGS-84 Miqyas  1:10 000

Y.Zərg ərli küç.
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Y.Qaqarin küç.

C.C
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.

5№li tam  
orta m əktəb

Olim piya 
idm an kom pleksi

Azərbaycan 
Müəllim lər İnstitu tu nu n

Salyan filialı

Su  nasos st.

6№li 
poçt idarəsi

6№li tam  
orta m əktəb

Y.Xankişiyev küç.
F.Axu ndov küç.

Kərpic zavodu

Pam bıq zavodu
Mirəşrəf ağa 

m əscidi

Salyan şəh əri

Meliorasiya 
 idarəsi

1№li
 tam  orta m əktəb

2№li
tam  orta m əktəb

Xəstəxana

Şəh idlər 
 xiyabanı

Mərkəzi 
xəstəxana

8 №li
 tam  orta m əktəb

Körpələr evi

Depo

G.Səm ədov küç.

B.Talıblı küç.

Molla Vəli Vidadi küç.

Beton zavodu

Elektrik qaynaq
 avadanlıqları zavodu

Hidrom etriya st.

Süd zavodu

Çörək
 zavodu

Qida m əh su lları
 kom binatı

Süd zavodu

Səfərbərlik 
h ərbi xidm ətə çağırış

tam  orta m əktəb
6№li

Qu
rba

no
v k

üç
.

 inteqrasiya təlim li
 internat tipli g im naziya

S.Səfərov adına 

Peşə m əktəbi

Y.Zərg ərli küç.


