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______  nö mrəli qərarı ilə

Azərbay can Respublik asının 
 Tərtər şəhərinin  y aşıllıq ərazilərinin 

sərhədlərinin qrafik  təsvirini ək s etdirən 
XƏRİTƏ

Azərbaycan Respublikası 

Şəhərin hüdudları daxilində 
y erləşən y aşıllıqların sərhədi
ağaclıq sahəsi  - 62,2 ha
ot bitk iləri sahəsi  -  3,2 ha
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2017-ci il _____________ tarixli

 təsdiq edilmişdir.

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

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


