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şəh ər stadionu
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Yevlax şəh əri
Yevlax şəh ər İH

Yevlax şəh ər 
m əh kəm əsi

Koordinat sistem i WGS-84 Miqyas  1:10 000

Şəh ər elektron
 kitabxanası

Şəh ər təh sil
 şöbəsi

Miqrasiya
 idarəsi

FHN-yi

Pam bıq 
zavodu

Mərkəzi xəstəxana

İqtisadi Aran İnkişaf
 m ərkəzi

Verg ilər idarəsi

Nəbati küç.

Çing iz Mu stafayev küç.

Yevlax 
Hava Lim anı

Şərti işarələr

ağaclıq sah əsi - 75,9 h a

parklar 

ot bitkiləri sah əsi - 25,8 h a
kollu q sah əsi - 130,3 h a

idm an m eydanı
qəbirstanlıq
yollar

Şəh ərin h üdu dları daxilində 
yerləşən yaşıllıqların sərh ədi

Qida MMC

qaçqın m əktəbi

Karvan idm an 
kom pleksi

Keçm iş internat 
m əktəbi

Şəh idlər xiyabanı
el. y.-st.

Dostlu q küç.

Köh nə ticarət
 bazarı

Azər. toxu m

Neft bazası

Azer Su n

Kür küç.

Elçin Ağayev küç.

Məhəm m əd Xiyabanı küç.

el. y.-st.

U. Hacıbəyov küç.
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C.Kərim ov küç.E. Məm m ədov küç.
H. Aslanovov küç.

6№li m əktəb

 keçm iş avtovağzal

Heydər Əliyev
 m ərkəzi

______  nö mrəli qərarı ilə

Azərbaycan Respu blikasının 
 Yevlax şəh ərinin yaşıllıq ərazilərinin 

sərh ədlərinin qrafik təsvirini əks etdirən 
XƏRİT Ə

9№li m əktəb

Avtovağzal

T axıl ASC

Gilan-Dəri MMC

 Maye-qazdoldu rm a
 m əntəqəsi

Qazpaylayıcı
 m əntəqə

Nizam i prosp.

Nizam i prosp.

20 Yanvar parkı

Bakı prosp.

Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin
2017-ci il _____________ tarixli

 təsdiq edilmişdir.

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

Dövlət Aerog eodeziya Müəssisəsi
Geodeziya və Kartoqrafiya üzrə Dövlət Ag entliyinin


