
Tikinti-quraşdırma işlərində istehsalçı qiymət indeksləri

əvvəlki rübə nisbətən, faizlə

Tikinti işlərinin adı
2021-ci ilin

I rübü

Ölkə üzrə - cəmi

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 100,7

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 100,7

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 100,5

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 100,4

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 100,5

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 101,2

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 100,3

              ümumtəhsil məktəbləri 101,3

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 100,4

              o cümlədən sənaye obyektləri 100,4

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 100,6

            o cümlədən:

              yol tikintisi 100,6

              körpü tikintisi 100,1

Bakı şəhəri

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 100,2

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 100,2

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 100,2

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 100,3

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 100,1

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 100,4

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 100,2

              ümumtəhsil məktəbləri 100,4

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 100,0

              o cümlədən sənaye obyektləri 100,0

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 100,2

            o cümlədən:

              yol tikintisi 100,2

              körpü tikintisi 100,0
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əvvəlki rübə nisbətən, faizlə

Tikinti işlərinin adı
2021-ci ilin

I rübü

Abşeron iqtisadi rayonu

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 100,2

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 100,2

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 100,2

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 100,2

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 100,2

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 100,3

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 100,2

              ümumtəhsil məktəbləri 100,3

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 100,2

              o cümlədən sənaye obyektləri 100,2

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 99,7

            o cümlədən:

              yol tikintisi 99,7

              körpü tikintisi 100,0

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 100,1

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 100,2

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 100,1

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 100,1

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 100,1

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 100,3

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 100,1

              ümumtəhsil məktəbləri 100,3

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 99,9

              o cümlədən sənaye obyektləri 99,9

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 99,8

            o cümlədən:

              yol tikintisi 99,8

              körpü tikintisi 100,0
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əvvəlki rübə nisbətən, faizlə

Tikinti işlərinin adı
2021-ci ilin

I rübü

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 100,9

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 100,7

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 100,4

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 100,3

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 100,5

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 101,1

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 100,3

              ümumtəhsil məktəbləri 101,2

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 100,5

              o cümlədən sənaye obyektləri 100,5

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 101,7

            o cümlədən:

              yol tikintisi 101,9

              körpü tikintisi 100,1

Lənkəran iqtisadi rayonu

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 100,6

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 100,7

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 100,5

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 100,4

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 100,5

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 101,2

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 100,3

              ümumtəhsil məktəbləri 101,3

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 100,3

              o cümlədən sənaye obyektləri 100,3

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 99,8

            o cümlədən:

              yol tikintisi 99,7

              körpü tikintisi 100,0
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əvvəlki rübə nisbətən, faizlə

Tikinti işlərinin adı
2021-ci ilin

I rübü

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 100,6

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 100,8

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 100,6

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 100,5

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 100,6

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 101,2

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 100,4

              ümumtəhsil məktəbləri 101,3

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 100,3

              o cümlədən sənaye obyektləri 100,3

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 99,8

            o cümlədən:

              yol tikintisi 99,7

              körpü tikintisi 100,0

Aran iqtisadi rayonu

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 103,1

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 103,6

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 102,4

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 101,6

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 102,6

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 105,9

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 101,2

              ümumtəhsil məktəbləri 106,4

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 100,3

              o cümlədən sənaye obyektləri 100,3

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 100,5

            o cümlədən:

              yol tikintisi 100,5

              körpü tikintisi 100,0
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əvvəlki rübə nisbətən, faizlə

Tikinti işlərinin adı
2021-ci ilin

I rübü

Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 100,6

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 100,7

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 100,5

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 100,4

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 100,5

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 101,2

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 100,3

              ümumtəhsil məktəbləri 101,3

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 100,3

              o cümlədən sənaye obyektləri 100,3

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 99,9

            o cümlədən:

              yol tikintisi 99,9

              körpü tikintisi 100,0

Kəlbəcər-Laçın  iqtisadi rayonu

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 100,7

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 100,7

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 100,5

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 100,4

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 100,5

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 101,2

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 100,3

              ümumtəhsil məktəbləri 101,3

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 100,4

              o cümlədən sənaye obyektləri 100,4

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 100,5

            o cümlədən:

              yol tikintisi 100,5

              körpü tikintisi 100,0
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əvvəlki rübə nisbətən, faizlə

Tikinti işlərinin adı
2021-ci ilin

I rübü

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 100,9

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 100,7

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 100,5

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 100,4

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 100,5

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 101,2

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 100,3

              ümumtəhsil məktəbləri 101,3

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 100,3

              o cümlədən sənaye obyektləri 100,3

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 102,2

            o cümlədən:

              yol tikintisi 102,4

              körpü tikintisi 100,2

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 101,0

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 100,7

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 100,4

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 100,3

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 100,4

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 101,1

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 100,2

              ümumtəhsil məktəbləri 101,2

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 100,9

              o cümlədən sənaye obyektləri 100,9

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 102,5

            o cümlədən:

              yol tikintisi 102,8

              körpü tikintisi 100,2
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Tikinti-quraşdırma işlərində istehsalçı qiymət indeksləri

əvvəlki ilin müvafiq rübünə nisbətən, faizlə

Tikinti işlərinin adı
2021-ci ilin

I rübü

Ölkə üzrə - cəmi

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 101,5

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 101,3

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 100,5

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 101,2

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 100,3

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 102,0

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 102,3

              ümumtəhsil məktəbləri 102,0

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 102,1

              o cümlədən sənaye obyektləri 102,1

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 103,0

            o cümlədən:

              yol tikintisi 103,1

              körpü tikintisi 101,9

Bakı şəhəri

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 101,6

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 101,5

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 101,2

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 101,6

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 101,1

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 101,9

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 102,9

              ümumtəhsil məktəbləri 101,8

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 101,2

              o cümlədən sənaye obyektləri 101,2

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 101,9

            o cümlədən:

              yol tikintisi 101,8

              körpü tikintisi 103,0
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əvvəlki ilin müvafiq rübünə nisbətən, faizlə

Tikinti işlərinin adı
2021-ci ilin

I rübü

Abşeron iqtisadi rayonu

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 101,2

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 101,1

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 100,5

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 101,1

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 100,3

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 101,7

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 102,6

              ümumtəhsil məktəbləri 101,6

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 101,9

              o cümlədən sənaye obyektləri 101,9

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 101,5

            o cümlədən:

              yol tikintisi 101,4

              körpü tikintisi 102,4

Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 100,7

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 100,7

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 100,2

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 101,1

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 99,9

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 101,2

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 102,3

              ümumtəhsil məktəbləri 101,1

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 101,1

              o cümlədən sənaye obyektləri 101,1

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 101,1

            o cümlədən:

              yol tikintisi 101,0

              körpü tikintisi 101,7
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əvvəlki ilin müvafiq rübünə nisbətən, faizlə

Tikinti işlərinin adı
2021-ci ilin

I rübü

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 101,6

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 101,2

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 100,5

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 101,2

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 100,3

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 101,9

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 102,3

              ümumtəhsil məktəbləri 101,9

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 102,1

              o cümlədən sənaye obyektləri 102,1

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 103,8

            o cümlədən:

              yol tikintisi 103,9

              körpü tikintisi 102,0

Lənkəran iqtisadi rayonu

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 101,3

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 101,4

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 100,6

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 101,3

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 100,4

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 102,2

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 102,4

              ümumtəhsil məktəbləri 102,1

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 102,2

              o cümlədən sənaye obyektləri 102,2

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 101,0

            o cümlədən:

              yol tikintisi 100,9

              körpü tikintisi 101,8
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əvvəlki ilin müvafiq rübünə nisbətən, faizlə

Tikinti işlərinin adı
2021-ci ilin

I rübü

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 101,6

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 101,2

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 100,4

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 101,0

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 100,2

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 102,1

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 101,9

              ümumtəhsil məktəbləri 102,1

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 102,2

              o cümlədən sənaye obyektləri 102,2

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 103,3

            o cümlədən:

              yol tikintisi 103,7

              körpü tikintisi 100,3

Aran iqtisadi rayonu

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 102,2

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 101,9

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 98,9

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 100,9

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 98,4

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 105,8

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 101,8

              ümumtəhsil məktəbləri 106,2

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 101,3

              o cümlədən sənaye obyektləri 101,3

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 103,8

            o cümlədən:

              yol tikintisi 104,2

              körpü tikintisi 100,4
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əvvəlki ilin müvafiq rübünə nisbətən, faizlə

Tikinti işlərinin adı
2021-ci ilin

I rübü

Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 101,3

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 101,3

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 100,5

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 101,2

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 100,3

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 102,0

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 102,3

              ümumtəhsil məktəbləri 102,0

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 102,0

              o cümlədən sənaye obyektləri 102,0

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 101,2

            o cümlədən:

              yol tikintisi 101,1

              körpü tikintisi 101,8

Kəlbəcər-Laçın  iqtisadi rayonu

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 101,5

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 101,3

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 100,5

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 101,1

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 100,3

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 102,0

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 102,3

              ümumtəhsil məktəbləri 102,0

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 102,1

              o cümlədən sənaye obyektləri 102,1

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 102,8

            o cümlədən:

              yol tikintisi 102,9

              körpü tikintisi 101,9
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əvvəlki ilin müvafiq rübünə nisbətən, faizlə

Tikinti işlərinin adı
2021-ci ilin

I rübü

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 101,6

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 101,2

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 100,5

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 101,2

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 100,3

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 102,0

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 102,3

              ümumtəhsil məktəbləri 102,0

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 101,8

              o cümlədən sənaye obyektləri 101,8

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 103,4

            o cümlədən:

              yol tikintisi 103,6

              körpü tikintisi 102,0

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Tikinti-quraşdırma işləri üzrə qiymət indeksi 101,8

            o cümlədən:

  Yerüstü tikililər üzrə qiymət indeksi 101,1

            o cümlədən:

      yaşayış evləri üzrə qiymət indeksi 100,4

            o cümlədən:

              5 mərtəbəyə qədər yaşayış evləri 101,1

              6 və daha çoxmərtəbəli yaşayış evləri 100,2

      sosial təyinatlı binalar üzrə qiymət indeksi 101,5

            o cümlədən:

              inzibati tikililər 101,8

              ümumtəhsil məktəbləri 101,4

      istehsal təyinatlı obyektəri üzrə qiymət indeksi 103,7

              o cümlədən sənaye obyektləri 103,7

  Yol və körpü tikintisi üzrə qiymət indeksi 105,3

            o cümlədən:

              yol tikintisi 105,8

              körpü tikintisi 101,1

18



Tikinti işlərinin xidmət növləri üzrə istehsalçı qiymət indeksləri

əvvəlki rübə nisbətən, faizlə

Tikinti işlərinin adı
2021-ci ilin

I rübü

Bir-iki mərtəbəli yaşayış evlərinin qurulması üzrə ümumtikinti işləri 100,0

Beş mərtəbəli yaşayış evlərinin qurulması üzrə ümumtikinti işləri 100,5

Altı və daha çoxmərtəbəli yaşayış evlərinin qurulması üzrə
ümumtikinti işləri

100,5

Sənaye müəssisələri üçün binaların qurulması üzrə ümumtikinti işləri 100,4

Ofis (inzibati idarələr) binalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri 100,3

Təhsil xidməti üçün binaların (məktəb, universitet, kitabxana)
qurulması üzrə ümumtikinti işləri

101,3

Yol örtüyü altındakı özülün alt qatının düzəldilməsi 101,7

Yol örtüyü altındakı özülün üst qatının düzəldilməsi 101,4

Ara qatın düzəldilməsi 97,5

Altlıq layın düzəldilməsi 101,1

Asfalt-beton qarışığından olan örtüyün alt qatının düzəldilməsi 100,2

Asfalt-beton qarışığından olan örtüyün üst qatının düzəldilməsi 102,2

Su axıdılan xəndəklərin betonlu monolit konstruksiyalarının
quraşdırılması

102,9

Su axıdılan xəndəklərin yığma beton konstruksiyalarının
quraşdırılması

100,0

Su axıdılan xəndəklərin konstruksiyalarının izolyasiya edilməsi 106,3

Yol tikintisi üçün beton lövhələrin qoyulması 100,0

Maneələrin yığma beton bloklarının qurulması 95,4

Yol nişanlarının dayaqları altında yığma beton blokların qurulması 100,0

Metal yol nişanlarının qoyulması 100,0

Səki daşlarının qoyulması 101,2

Kanalizasiya borularının çəkilməsi 100,0

Çuqun və ya metallplast kanalizasiya borularının çəkilməsi 100,0

Zibil borularının quraşdırılması 100,0

Elektrikötürmə xətləri üçün ağac dirəklərin quraşdırılması 100,0

Elektrikötürmə xətləri üçün magistral boruların çəkilməsi 100,0

Magistral elektrik kabellərinin borularda çəkilməsi 100,0

Telefon rabitəsi xətlərinin sonluqlu qutularının quraşdırılması 100,0

Rabitə kabellərinin çəkilməsi üçün polietilen və polad boruların
quraşdırılması

100,0

Rabitə kabellərinin çəkilməsi üçün plastmas qutuların quraşdırılması 100,0

Çoxsaçaqlı rabitə xətləri naqillərinin çəkilməsi 100,0

Rabitə kabelinin montajı üçün armaturların və köməkçi qurğuların
quraşdırılması

100,0

Rabitə kabelinin montajı və quraşdırılması 104,6

Telefon aparatlarının quraşdırılması 100,0

Irriqasiya kəmərləri sistemində şlüz cəftələrinin tikintisi üçün böyük
diametrli metal boruların quraşdırılması

100,0

Xüsusi şlüz avadanlıqların quraşdırılması 100,0

Suvarma kanallarında suyun səviyyəsini tənzimləyən qurğularda
böyük diametrli dəmir beton boruların quraşdırılması

100,0

Suvarma kanallarında düyməli avadanlıqlarda asbest sement boruların
quraşdırılması

100,0

Torpağın drenajı üçün poletilen boruların quraşdırılması 100,0

Yol torpağında zolaqların və yamacların planlaşdırılması 113,3

Torpağın məhsuldar qatının götürülməsi 100,9

Torpağın saxlanılmış məhsuldar qatının bölüşdürülməsi 100,0
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əvvəlki rübə nisbətən, faizlə

Tikinti işlərinin adı
2021-ci ilin

I rübü

Yükünü avtomatik özü boşaldan avtomobil ilə torpağın yüklənməsi və
daşınması işləri

100,7

Özül yerinin profilinə uyğun olaraq torpağın işlənməsi 100,3

Xəndəyin profilinə uyğun olaraq torpağın işlənməsi 103,1

Yaş torpaqlardan su çəkmənin təşkil edilməsi 100,0

Xəndəklərin düzəldilməsi üçün torpağın işlənməsi 100,0

Yol torpağının bərkidilməsi 101,7

Torpaq layının səthinin bərkidilməsi 107,0

Yamacların səthinin bərkidilməsi 100,0

Torpağın geri tökülməsi 103,1

Torpağın bərkidilməsi 102,9

Yol torpağının düzəldilməsi 100,0

Işlənmiş torpağın yerdəyişməsi 100,0

Qazılmış torpağın daşınması 100,9

Çalanın dibinin materiallarla bərkidilməsi 100,0

Elektrik xəttlərinin çəkilməsi 100,8

Borularda elektrik xəttlərinin çəkilməsi 111,8

Borularda kabellərin çəkilməsi 107,6

Taxma dəmir bəndlərin bərkidilməsi ilə kabelin çəkilməsi 100,0

Daxilolma və paylaşdırma qurğularının quraşdırılması 100,1

Işıq lövhələrinin quraşdırılması 100,0

Elektrik cihazlarının quraşdırılması 100,4

Közərmə lampaları üçün çıraqların quraşdırılması 100,0

Lüminessent lampalar üçün çıraqların quraşdırılması 100,0

Elektrik avadanlıqları ilə bağlı sair işlər 100,0

Yanğın modullarının quraşdırılması 100,0

Yanğına qarşı siqnallaşdırma sistemi üçün kabel və boruların
quraşdırılması

100,0

Qəbuledici antena qurğularının quraşdırılması 104,2

Siqnallı giriş məişət cihazlarının quraşdırılması 100,0

Açar-danışma dəstlərinin quraşdırılması 114,2

Elektro-plitələrin quraşdırılması 100,0

Gərginliyi aşağı salan transformatorun quraşdırılması 100,0

Yuyucu dəstlərinin quraşdırılması 114,2

Əlüzyuyan dəstlərinin quraşdırılması 104,1

Baklı unitaz dəstlərinin quraşdırılması 100,0

Vanna dəstlərinin quraşdırılması 100,0

Su qarışdırıcılarının quraşdırılması 100,0

Əlüzyuyanlar üçün qarışdırıcıların quraşdırılması 100,0

Yanğın söndürmə kranlarının quraşdırılması 100,0

Polad borulu kəmərlərin çəkilməsi 100,2

Polad borulu kəmərlər üçün armaturların quraşdırılması 100,0

Metalplastik boruların çəkilmısi 100,0

Isitmə qazanlarının quraşdırılması 100,0

Isitmə radiatorlarının quraşdırılması 100,0

Nəzarət-ölçü cihazlarının (sayğacların) quraşdırılması 100,0

Konvektorların quraşdırılması 100,0

Su nasoslarının qurasdırılması 100,0

Hava sorucularının çəkilməsi 100,0

Kondensionerlərin quraşdırılması 100,0
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əvvəlki rübə nisbətən, faizlə

Tikinti işlərinin adı
2021-ci ilin

I rübü

Ventilyatorların quraşdırılması 100,0

Ventilyatorların səsini udan cihazların quraşdırılması 100,0

Jalyuzi barmaqlıqlarının quraşdırılması 100,0

Kalorifilerlərin quraşdırılması 100,0

Duxovkası və qurudan şkafı olan qaz plitəsinin quraşdırılması 100,0

Qaz nəzarət-ölçü cihazlarının (sayğacların) quraşdırılması 108,0

Şaquli səthlərin istilik izolyasiyasının quraşdırılması 100,0

Sintetik material və minerallarla üfüqü səthlərin istilik izolyasiyasının
quraşdırılması

100,0

Tökmə istilik izolyasiyasının quraşdırılması 100,0

Lövhəli istilik izolyasiyasının quraşdırılması 101,5

Boru kəmərlərinin istilik izolyasiyasının quraşdırılması 98,0

Döşəmələrin tökmə istilik və səs izolyasiyasının quraşdırılması 100,0

İstilik izolyasiyalı lövhələrdən ibarət döşəmələrin istilik
izolyasiyasının quraşdırılması

100,0

Taxta əsaslı lövhələrdən ibarət döşəmələrin istilik və səs
izolyasiyasının quraşdırılması

100,0

Döşəmələrin izolyasiyasının quraşdırılması 100,0

Talvarların və bəndlərin quraşdırılması 100,0

Liftlərin quraşdırılması 100,0

Binanın fasadı üzərində suvaq işlərinin aparılması 101,1

Pəncərələrin və qapıların ətrafındakı boşluqların suvanması 99,8

Divarların səthi üzərində suvaq işlərinin aparılması 99,9

Tavanların səthi üzərində suvaq işlərinin aparılması 99,8

Tor üzrə suvaq işlərinin aparılması 100,2

Bir taylı pəncərə bloklarının quraşdırılması 100,0

Çox taylı pəncərə bloklarının quraşdırılması 100,0

Pəncərə altı lövhələrin quraşdırılması 100,0

Bayır qapıların bloklarının quraşdırılması 100,0

Içəri qapıların bloklarının quraşdırılması 100,0

Polad pəncərə bloklarının quraşdırılması 100,0

Alüminium xəlitəli pəncərə bloklarının quraşdırılması 100,0

Çətin yanan qapıların bloklarının quraşdırılması 100,0

Darvazaların qoyulması 100,0

Darvaza qurğularının quraşdırılması 100,0

Vitraj qurğularının quraşdırılması 100,0

Divar elementlərinin vurulması 100,0

Tavanın vurulması 101,9

Sıraya düzülmüş şkafların qurulması 100,0

Tirlərdən karkasın düzəldilməsi 98,5

Plintusların vurulması 100,0

Sair xarrat işləri 100,0

Çöl səthin keramik lövhələr ilə üzlənməsi 99,8

Təbii daşlardan ibarət lövhələr ilə divarların üzlənməsi 101,8

Daxili divarların keramik lövhələr ilə üzlənməsi 100,0

Keramik lövhələrdən ibarət döşəmələrin quraşdırılması 99,2

Təbii daşlardan ibarət lövhələr ilə döşəmənin quraşdırılması 99,6

Döşəmələrdə cilalanmış mozaik örtüklərin quraşdırılması 99,6

Təbii daşlardan ibarət pillələrin quraşdırılması 100,0

Pəncərə altı mərmər lövhələrin quraşdırılması 100,0
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əvvəlki rübə nisbətən, faizlə

Tikinti işlərinin adı
2021-ci ilin

I rübü

Döşəmələrdə linoleumdan ibarət örtüklərin quraşdırılması 100,0

Döşəmələrdə toxunma örtüklərin quraşdırılması 100,0

Döşəmələrdə ədədi parketdən ibarət örtüklərin quraşdırılması 100,0

Döşəmələrdə hazır parketdən ibarət örtüklərin quraşdırılması 98,8

Döşəmələrdə asfalt-beton örtüklərin quraşdırılması 100,0

Döşəmələrdə taxta örtüklərin quraşdırılması 101,2

Tarazlaşdırma qarmaqlarının quraşdırılması 100,0

Parketin altından "qara" döşəmənin vurulması 100,0

Döşəmə üçün çınqıldan bünövrənin qoyulması 100,0

Döşəmə üçün bitum hopdurulmuş çınqıldan bünövrənin qoyulması 100,0

Zirzəmidə beton döşəmənin quraşdırılması 100,0

Divar səthinə divar kağızının yapışdırılması 100,0

Divarların quru suvaq lövhələrlə üzlənməsi 100,0

Tavan səthinin lövhələr ilə üzlənməsi 99,8

Bina daxilindəki səthlərin su tərkiblilərlə boyanması 100,0

Bina daxilindəki səthlərin polivinil-asetat tərkiblilərlə boyanması 100,9

Divarların beton və malalanmış səthlərinin mina tərkiblilərlə
boyanması

100,0

Metal səthlərin mina tərkiblilərlə boyanması 100,0

Taxta səthlərin lak və yaxud mina tərkiblilərlə boyanması 100,0

Fasadın boyanması 100,0

Bir taylı pəncərə bloklarının şüşələnməsi 100,0

Çox taylı pəncərə bloklarının şüşələnməsi 100,0

Bir qat qapı laylarının şüşələnməsi 100,0

Bütöv şüşəli konstruksiyaların şüşələnməsi 100,0

Yük qaldırmaq və endirmək üçün, iplərin (üstü taxtapuşla örtülmüş)
taxtapuşaltı tirlərinin qurulması

100,0

Çınqıldan qoruyucu təbəqəsi olan yastı dam örtüklərinin qurulması 99,5

Beton lövhələrdən qoruyucu təbəqəsi olan yastı dam örtüklərinin
qurulması

100,0

Asbest-sement təbəqəli dam örtüklərinin qurulması 100,0

Metal dam örtüklərinin qurulması 100,8

Metalkirəmitdən dam örtüklərinin quraşdırılması 100,4

Dam örtüyü üzrə tarazlaşdırma qarmaqlarının quraşdırılması 100,0

Buxar izolyasiyasının quraşdırılması 100,0

Dam örtüklərinin novçalarının qurulması 100,0

Polad təbəqələrdən hörgülərin qurulması 100,0

Dam örtüyü üzərinə xırda örtüklərin çəkilməsi 100,0

Binanın çöl divarlarının və özülünün hidroizolyasiyasının təşkili 100,0

Dəmir-beton boruların bitum məhlulu ilə hidroizolyasiyası 100,0

Taxta hasarların qurulması 100,0

Özül konstruksiyalarının quraşdırılması 100,4

Dəmir-beton özüllərin quraşdırılması 100,0

Beton özüllərin quraşdırılması 100,0

Özülaltı qum qatının hazırlanması 100,0

Dirəklərin vurulması 100,0

Divar və arakəsmələrin quraşdırılması 100,0

Dəmir-beton örtüklərin (çatıların) quraşdırılması 105,3

Xarici divar panellərinin quraşdırılması 100,0

Daxili divar panellərinin quraşdırılması 92,8
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əvvəlki rübə nisbətən, faizlə

Tikinti işlərinin adı
2021-ci ilin

I rübü

Örtük və çatıların lövhələrinin quraşdırılması 100,0

Divar lövhələrinin quraşdırılması 100,0

Yığma konstruksiyaların quraşdırılması 100,0

Pilləkənlərin yığma elementlərinin quraşdırılması 100,0

Divarların qurulması zamanı armaturların quraşdırılması 100,0

Pilləkənlər üçün armaturların quraşdırılması 100,0

Karkasın dəmir-beton elementlərinin quraşdırılması 100,0

Beton divar və arakəsmələrin quraşdırılması 100,0

Betonlama 100,9

Ayrı-ayrı pillələrdən ibarət olan pilləkənlərin təşkili 100,0

Bənd yerlərinin germetizasiyasının təşkili 100,0

Karkasın polad konstruksiyalarının quraşdırılması 108,8

Divarların qoruyucu konstruksiyalarının quraşdırılması 100,0

Konstruktiv elementlərin quraşdırılması 100,0

Pilləkən çəpərlərinin quraşdırılması 98,6

Korroziya əleyhinə örtüyün çəkilməsi 115,0

Metal karkasın quraşdırılması 100,0

Armaturun quraşdırılması 99,7

Armaturlaşdırma üçün metal məmulatların düzəldilməsi 100,0

Xarici divarların kərpiclə hörülməsi 100,4

Kərpiclə üzlənmiş xarici divarların kərpiclə hörülməsi 100,0

Lövhələrlə üzlənmiş xarici divarların kərpiclə hörülməsi 100,0

Daxili divarların kərpiclə hörülməsi 100,0

Arakəsmələrin kərpiclə hörülməsi 100,1

Divarların daşla hörülməsi 100,8

Bloklardan ibarət divarların hörülməsi 96,6

Karkas arakəsmələrin gips-kartonlu lövhələr ilə üzlənməsi və birləşmə
yerlərinin kipləşdirilməsi

100,0

Karkas arakəsmələrin düzəldilməsi 100,0
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Tikinti işlərinin xidmət növləri üzrə istehsalçı qiymət indeksləri

əvvəlki ilin müvafiq rübünə nisbətən, faizlə

Tikinti işlərinin adı
2021-ci ilin

I rübü

Bir-iki mərtəbəli yaşayış evlərinin qurulması üzrə ümumtikinti işləri 100,2

Beş mərtəbəli yaşayış evlərinin qurulması üzrə ümumtikinti işləri 101,4

Altı və daha çoxmərtəbəli yaşayış evlərinin qurulması üzrə
ümumtikinti işləri

100,3

Sənaye müəssisələri üçün binaların qurulması üzrə ümumtikinti işləri 102,1

Ofis (inzibati idarələr) binalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri 102,3

Təhsil xidməti üçün binaların (məktəb, universitet, kitabxana)
qurulması üzrə ümumtikinti işləri

102,0

Yol örtüyü altındakı özülün alt qatının düzəldilməsi 104,2

Yol örtüyü altındakı özülün üst qatının düzəldilməsi 102,2

Ara qatın düzəldilməsi 109,0

Altlıq layın düzəldilməsi 99,8

Asfalt-beton qarışığından olan örtüyün alt qatının düzəldilməsi 103,8

Asfalt-beton qarışığından olan örtüyün üst qatının düzəldilməsi 102,2

Su axıdılan xəndəklərin betonlu monolit konstruksiyalarının
quraşdırılması

103,7

Su axıdılan xəndəklərin yığma beton konstruksiyalarının
quraşdırılması

100,0

Su axıdılan xəndəklərin konstruksiyalarının izolyasiya edilməsi 106,3

Yol tikintisi üçün beton lövhələrin qoyulması 100,0

Maneələrin yığma beton bloklarının qurulması 95,4

Yol nişanlarının dayaqları altında yığma beton blokların qurulması 100,0

Metal yol nişanlarının qoyulması 103,0

Səki daşlarının qoyulması 98,9

Kanalizasiya borularının çəkilməsi 99,3

Çuqun və ya metallplast kanalizasiya borularının çəkilməsi 100,0

Zibil borularının quraşdırılması 100,0

Elektrikötürmə xətləri üçün ağac dirəklərin quraşdırılması 100,0

Elektrikötürmə xətləri üçün magistral boruların çəkilməsi 100,0

Magistral elektrik kabellərinin borularda çəkilməsi 100,0

Telefon rabitəsi xətlərinin sonluqlu qutularının quraşdırılması 100,0

Rabitə kabellərinin çəkilməsi üçün polietilen və polad boruların
quraşdırılması

100,0

Rabitə kabellərinin çəkilməsi üçün plastmas qutuların quraşdırılması 100,0

Çoxsaçaqlı rabitə xətləri naqillərinin çəkilməsi 100,0

Rabitə kabelinin montajı üçün armaturların və köməkçi qurğuların
quraşdırılması

100,0

Rabitə kabelinin montajı və quraşdırılması 104,6

Telefon aparatlarının quraşdırılması 100,0

Irriqasiya kəmərləri sistemində şlüz cəftələrinin tikintisi üçün böyük
diametrli metal boruların quraşdırılması

100,0

Xüsusi şlüz avadanlıqların quraşdırılması 100,0

Suvarma kanallarında suyun səviyyəsini tənzimləyən qurğularda
böyük diametrli dəmir beton boruların quraşdırılması

100,0

Suvarma kanallarında düyməli avadanlıqlarda asbest sement boruların
quraşdırılması

100,0

Torpağın drenajı üçün poletilen boruların quraşdırılması 100,0

Yol torpağında zolaqların və yamacların planlaşdırılması 114,7

Torpağın məhsuldar qatının götürülməsi 103,8

Torpağın saxlanılmış məhsuldar qatının bölüşdürülməsi 100,0
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əvvəlki ilin müvafiq rübünə nisbətən, faizlə

Tikinti işlərinin adı
2021-ci ilin

I rübü

Yükünü avtomatik özü boşaldan avtomobil ilə torpağın yüklənməsi və
daşınması işləri

106,1

Özül yerinin profilinə uyğun olaraq torpağın işlənməsi 100,7

Xəndəyin profilinə uyğun olaraq torpağın işlənməsi 104,4

Yaş torpaqlardan su çəkmənin təşkil edilməsi 100,0

Xəndəklərin düzəldilməsi üçün torpağın işlənməsi 100,0

Yol torpağının bərkidilməsi 101,7

Torpaq layının səthinin bərkidilməsi 109,3

Yamacların səthinin bərkidilməsi 102,3

Torpağın geri tökülməsi 106,0

Torpağın bərkidilməsi 106,0

Yol torpağının düzəldilməsi 107,0

Işlənmiş torpağın yerdəyişməsi 100,0

Qazılmış torpağın daşınması 102,6

Çalanın dibinin materiallarla bərkidilməsi 100,0

Elektrik xəttlərinin çəkilməsi 101,7

Borularda elektrik xəttlərinin çəkilməsi 111,8

Borularda kabellərin çəkilməsi 106,1

Taxma dəmir bəndlərin bərkidilməsi ilə kabelin çəkilməsi 100,0

Daxilolma və paylaşdırma qurğularının quraşdırılması 100,8

Işıq lövhələrinin quraşdırılması 103,2

Elektrik cihazlarının quraşdırılması 100,4

Közərmə lampaları üçün çıraqların quraşdırılması 99,2

Lüminessent lampalar üçün çıraqların quraşdırılması 100,0

Elektrik avadanlıqları ilə bağlı sair işlər 100,0

Yanğın modullarının quraşdırılması 100,3

Yanğına qarşı siqnallaşdırma sistemi üçün kabel və boruların
quraşdırılması

100,0

Qəbuledici antena qurğularının quraşdırılması 104,2

Siqnallı giriş məişət cihazlarının quraşdırılması 100,0

Açar-danışma dəstlərinin quraşdırılması 114,2

Elektro-plitələrin quraşdırılması 100,0

Gərginliyi aşağı salan transformatorun quraşdırılması 100,0

Yuyucu dəstlərinin quraşdırılması 114,2

Əlüzyuyan dəstlərinin quraşdırılması 106,7

Baklı unitaz dəstlərinin quraşdırılması 100,0

Vanna dəstlərinin quraşdırılması 103,9

Su qarışdırıcılarının quraşdırılması 98,2

Əlüzyuyanlar üçün qarışdırıcıların quraşdırılması 100,0

Yanğın söndürmə kranlarının quraşdırılması 100,0

Polad borulu kəmərlərin çəkilməsi 121,2

Polad borulu kəmərlər üçün armaturların quraşdırılması 100,0

Metalplastik boruların çəkilmısi 98,6

Isitmə qazanlarının quraşdırılması 104,3

Isitmə radiatorlarının quraşdırılması 102,7

Nəzarət-ölçü cihazlarının (sayğacların) quraşdırılması 100,0

Konvektorların quraşdırılması 100,0

Su nasoslarının qurasdırılması 100,0

Hava sorucularının çəkilməsi 106,8

Kondensionerlərin quraşdırılması 113,9
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əvvəlki ilin müvafiq rübünə nisbətən, faizlə

Tikinti işlərinin adı
2021-ci ilin

I rübü

Ventilyatorların quraşdırılması 102,3

Ventilyatorların səsini udan cihazların quraşdırılması 100,0

Jalyuzi barmaqlıqlarının quraşdırılması 109,1

Kalorifilerlərin quraşdırılması 110,5

Duxovkası və qurudan şkafı olan qaz plitəsinin quraşdırılması 100,0

Qaz nəzarət-ölçü cihazlarının (sayğacların) quraşdırılması 108,0

Şaquli səthlərin istilik izolyasiyasının quraşdırılması 101,7

Sintetik material və minerallarla üfüqü səthlərin istilik izolyasiyasının
quraşdırılması

102,6

Tökmə istilik izolyasiyasının quraşdırılması 100,0

Lövhəli istilik izolyasiyasının quraşdırılması 101,5

Boru kəmərlərinin istilik izolyasiyasının quraşdırılması 98,7

Döşəmələrin tökmə istilik və səs izolyasiyasının quraşdırılması 100,0

İstilik izolyasiyalı lövhələrdən ibarət döşəmələrin istilik
izolyasiyasının quraşdırılması

101,2

Taxta əsaslı lövhələrdən ibarət döşəmələrin istilik və səs
izolyasiyasının quraşdırılması

100,0

Döşəmələrin izolyasiyasının quraşdırılması 95,3

Talvarların və bəndlərin quraşdırılması 100,0

Liftlərin quraşdırılması 104,7

Binanın fasadı üzərində suvaq işlərinin aparılması 102,4

Pəncərələrin və qapıların ətrafındakı boşluqların suvanması 101,3

Divarların səthi üzərində suvaq işlərinin aparılması 103,8

Tavanların səthi üzərində suvaq işlərinin aparılması 100,3

Tor üzrə suvaq işlərinin aparılması 100,0

Bir taylı pəncərə bloklarının quraşdırılması 100,0

Çox taylı pəncərə bloklarının quraşdırılması 97,8

Pəncərə altı lövhələrin quraşdırılması 99,4

Bayır qapıların bloklarının quraşdırılması 100,0

Içəri qapıların bloklarının quraşdırılması 100,0

Polad pəncərə bloklarının quraşdırılması 100,0

Alüminium xəlitəli pəncərə bloklarının quraşdırılması 100,0

Çətin yanan qapıların bloklarının quraşdırılması 92,2

Darvazaların qoyulması 100,0

Darvaza qurğularının quraşdırılması 83,9

Vitraj qurğularının quraşdırılması 100,0

Divar elementlərinin vurulması 100,0

Tavanın vurulması 101,9

Sıraya düzülmüş şkafların qurulması 100,0

Tirlərdən karkasın düzəldilməsi 100,0

Plintusların vurulması 100,0

Sair xarrat işləri 100,0

Çöl səthin keramik lövhələr ilə üzlənməsi 101,8

Təbii daşlardan ibarət lövhələr ilə divarların üzlənməsi 104,3

Daxili divarların keramik lövhələr ilə üzlənməsi 100,3

Keramik lövhələrdən ibarət döşəmələrin quraşdırılması 94,7

Təbii daşlardan ibarət lövhələr ilə döşəmənin quraşdırılması 99,4

Döşəmələrdə cilalanmış mozaik örtüklərin quraşdırılması 100,6

Təbii daşlardan ibarət pillələrin quraşdırılması 100,8

Pəncərə altı mərmər lövhələrin quraşdırılması 100,0
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əvvəlki ilin müvafiq rübünə nisbətən, faizlə

Tikinti işlərinin adı
2021-ci ilin

I rübü

Döşəmələrdə linoleumdan ibarət örtüklərin quraşdırılması 100,2

Döşəmələrdə toxunma örtüklərin quraşdırılması 100,0

Döşəmələrdə ədədi parketdən ibarət örtüklərin quraşdırılması 100,0

Döşəmələrdə hazır parketdən ibarət örtüklərin quraşdırılması 100,0

Döşəmələrdə asfalt-beton örtüklərin quraşdırılması 100,0

Döşəmələrdə taxta örtüklərin quraşdırılması 101,2

Tarazlaşdırma qarmaqlarının quraşdırılması 100,0

Parketin altından "qara" döşəmənin vurulması 100,0

Döşəmə üçün çınqıldan bünövrənin qoyulması 102,0

Döşəmə üçün bitum hopdurulmuş çınqıldan bünövrənin qoyulması 100,0

Zirzəmidə beton döşəmənin quraşdırılması 100,0

Divar səthinə divar kağızının yapışdırılması 101,0

Divarların quru suvaq lövhələrlə üzlənməsi 98,9

Tavan səthinin lövhələr ilə üzlənməsi 100,3

Bina daxilindəki səthlərin su tərkiblilərlə boyanması 102,2

Bina daxilindəki səthlərin polivinil-asetat tərkiblilərlə boyanması 101,9

Divarların beton və malalanmış səthlərinin mina tərkiblilərlə
boyanması

115,5

Metal səthlərin mina tərkiblilərlə boyanması 110,7

Taxta səthlərin lak və yaxud mina tərkiblilərlə boyanması 100,0

Fasadın boyanması 96,2

Bir taylı pəncərə bloklarının şüşələnməsi 100,0

Çox taylı pəncərə bloklarının şüşələnməsi 91,0

Bir qat qapı laylarının şüşələnməsi 100,0

Bütöv şüşəli konstruksiyaların şüşələnməsi 100,0

Yük qaldırmaq və endirmək üçün, iplərin (üstü taxtapuşla örtülmüş)
taxtapuşaltı tirlərinin qurulması

100,0

Çınqıldan qoruyucu təbəqəsi olan yastı dam örtüklərinin qurulması 106,4

Beton lövhələrdən qoruyucu təbəqəsi olan yastı dam örtüklərinin
qurulması

100,0

Asbest-sement təbəqəli dam örtüklərinin qurulması 103,1

Metal dam örtüklərinin qurulması 100,8

Metalkirəmitdən dam örtüklərinin quraşdırılması 99,8

Dam örtüyü üzrə tarazlaşdırma qarmaqlarının quraşdırılması 100,0

Buxar izolyasiyasının quraşdırılması 104,9

Dam örtüklərinin novçalarının qurulması 101,0

Polad təbəqələrdən hörgülərin qurulması 100,0

Dam örtüyü üzərinə xırda örtüklərin çəkilməsi 100,0

Binanın çöl divarlarının və özülünün hidroizolyasiyasının təşkili 100,0

Dəmir-beton boruların bitum məhlulu ilə hidroizolyasiyası 100,0

Taxta hasarların qurulması 100,0

Özül konstruksiyalarının quraşdırılması 100,4

Dəmir-beton özüllərin quraşdırılması 98,3

Beton özüllərin quraşdırılması 95,4

Özülaltı qum qatının hazırlanması 100,0

Dirəklərin vurulması 100,0

Divar və arakəsmələrin quraşdırılması 101,3

Dəmir-beton örtüklərin (çatıların) quraşdırılması 108,3

Xarici divar panellərinin quraşdırılması 100,0

Daxili divar panellərinin quraşdırılması 92,8
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2021-ci ilin

I rübü

Örtük və çatıların lövhələrinin quraşdırılması 100,0

Divar lövhələrinin quraşdırılması 100,0

Yığma konstruksiyaların quraşdırılması 106,0

Pilləkənlərin yığma elementlərinin quraşdırılması 100,6

Divarların qurulması zamanı armaturların quraşdırılması 101,5

Pilləkənlər üçün armaturların quraşdırılması 100,0

Karkasın dəmir-beton elementlərinin quraşdırılması 101,5

Beton divar və arakəsmələrin quraşdırılması 100,0

Betonlama 100,9

Ayrı-ayrı pillələrdən ibarət olan pilləkənlərin təşkili 100,0

Bənd yerlərinin germetizasiyasının təşkili 100,0

Karkasın polad konstruksiyalarının quraşdırılması 108,8

Divarların qoruyucu konstruksiyalarının quraşdırılması 104,8

Konstruktiv elementlərin quraşdırılması 95,1

Pilləkən çəpərlərinin quraşdırılması 100,6

Korroziya əleyhinə örtüyün çəkilməsi 125,9

Metal karkasın quraşdırılması 100,0

Armaturun quraşdırılması 97,4

Armaturlaşdırma üçün metal məmulatların düzəldilməsi 103,2

Xarici divarların kərpiclə hörülməsi 99,2

Kərpiclə üzlənmiş xarici divarların kərpiclə hörülməsi 100,0

Lövhələrlə üzlənmiş xarici divarların kərpiclə hörülməsi 109,5

Daxili divarların kərpiclə hörülməsi 100,0

Arakəsmələrin kərpiclə hörülməsi 100,5

Divarların daşla hörülməsi 101,6

Bloklardan ibarət divarların hörülməsi 95,9

Karkas arakəsmələrin gips-kartonlu lövhələr ilə üzlənməsi və 

birləşmə yerlərinin kipləşdirilməsi
98,9

Karkas arakəsmələrin düzəldilməsi 100,0

20/05/2021

Buraxılışa məsul: Şöbə müdiri: Vəliyev Rəşid Valeh oğlu

Qiymət statistikası şöbəsi e-mail: rashid.valiyev@stat.gov.az

tel: 377 10 70 (22-55)

İcraçı: Rəhimov Dünyamin Xanlar oğlu

tel: 377 10 70 (22-57)

Tikinti işlərinin adı

əvvəlki ilin müvafiq rübünə nisbətən, faizlə
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