
ağaclıq sahəsi  - 160,1 ha

Şəhərin hüdudları daxilində 
y erləşən y aşıllıqların sərhədi

Şərti işarələr

park lar

ot bitk iləri sahəsi   - 10,2 ha
k olluq sahəsi   -  28,6 ha

idman mey danı
qəbirstanlıq
y ollar

Koordinat sistemi WGS-84

Şəhər 
dispanseri

Koroğlu k üç.

İsmət Qay ıbov k üç.

Bərdə şəhəri

Qəhrəmanlar 
park ı

Heydər Ə liy ev prosp.

E.Ə sədov k üç.

Mehdi Hüsey nzadə k üç.

Heydər Ə liy ev prosp.

Qarabağ 
pambıq zavodu

Bərdə Su-Kanal
 İdarəsi

Bərdə Olimpiy a
 İdman k omplek si

Bərdə 
Ray on İH

Yevlax - Bərdə - Ağdam y olu

Yevlax - Bərdə - Ağdam  yolu

Sənay e k üç.

Yevlax - Bərdə - Ağdam  y olu

Zöhrabbəy ov k üç.

Bərdə 
park ı

Üzey ir Hacıbəy ov küç.

Ağsu - Bico y olu

Mik ay ıl Müşfiq k üç.

Sabir
 park ı

BDİ və texnologiy a
 k olleciNüşabə

 park ı

Bərdə ray on
 stadionu

Ray on Mərk əzi
 xəstəxanası

Uşaq 
xəstəxanası

Üzey ir Hacıbəy ov küç.

______  nö mrəli qərarı ilə

Azərbay can Respublik asının 
 Bərdə şəhərinin y aşıllıq ərazilərinin 

sərhədlərinin qrafik  təsvirini ək s etdirən 
X Ə RİTƏ

H.Ə liy ev 
muzey i

6№ li mək təb

2№ li mək təb

mək təb

4№ li mək təb

peşə məktəbi

prok urorluq

1№ li mək təb

Z.Əliy eva adına
 mək təb

işıq idarəsi

Neft bazası
2№ li uşaq musiqi

 mək təbi

7№ li bağça

Çörək  zavodu
8№ li uşaq bağçası

Bay raq 
mey danı

H.Ə liy ev park ı

1№ li pambıq zavodu

Suvarma sistemləri
 idarəsi

Avtoservis

Şəhidlər xiy abanı

5№ li mək təb

6№ li bağça

Aqrolizinq ASC

Ek ologiy a şöbəsi
8№ li mək təb

Diaqnostik a mərkəzi

meşə idarəsi

Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin
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 ininMiqy as  1:10 000


