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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını 

rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq 

edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ nömrəli Qanununun 

tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 

nömrəli Fərmanının 1.8-ci bəndinə əsasən, Bakı şəhərinin Binəqədi və Qaradağ 

rayonlarının ərazisində abadlıq-quruculuq işlərinin davam etdirilməsi, qəzalı 

vəziyyətdə olan binaların sökülərək, yerində müasir tələblərə uyğun yenilərinin 

tikilməsi və qəzalı vəziyyətdə olan binalarda yaşayan sakinlərin mənzil-məişət 

şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

qərara alır: 

1. Bakı şəhəri Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti və Bakı şəhəri Qaradağ Rayon İcra 

Hakimiyyəti 5 il müddətinə aşağıdakıları həyata keçirsinlər: 

1.1. mülkü, mənzil, şəhərsalma və tikinti qanunvericiliklərinin tələblərinə əməl 

etməklə, şəhərin ümumi görünüşünə xələl gətirən, qəzalı vəziyyətdə olan və mövcud 

şəhərsalma normalarına cavab verməyən Binəqədi rayonu üzrə 1247 ailə yaşayan 49 

çoxmənzilli yaşayış binalarının, həmçinin Biləcəri bələdiyyəsi ərazisində yeraltı qaz 

sızması aşkar olunmuş zonadakı 166 fərdi yaşayış evinin və Qaradağ rayonunun 

Lökbatan, Sahil, Puta, Qızıldaş və Ələt qəsəbələrində XIX əsrin sonları və ötən əsrin 

əvvəllərində tikilmiş, 10960 nəfər yaşayan 274 qamış və taxta yaşayış binalarının, habelə 

Binəqədi və Qaradağ rayonları ərazisində yaşayış üçün yararsız olan digər binaların, 

sosial və digər təyinatlı qeyri-yaşayış obyektlərinin sökülməsini və yenidən 

qurulmasını, ərazi və ərazi hissələrinin müfəssəl planlarının hazırlanmasını və 

təsdiqini, habelə yeni tikiləcək yaşayış binalarının və qeyri-yaşayış obyektlərinin 

layihələrinə razılığın, tikintiyə və tikinti obyektinin istismarına icazənin verilməsini, 

həmçinin bu məqsədlə dövlət mülkiyyətində olan torpaqların daimi istifadəyə və 

icarəyə verilməsini; 

1.2. mənzil fondunun yenilənməsi, sakinlərin mənzil-məişət şəraitinin 

yaxşılaşdırılması məqsədi ilə tikinti şirkətləri tərəfindən öz vəsaitləri və ya cəlb 

edəcəkləri kredit vəsaitləri hesabına inşa ediləcək çoxmənzilli yaşayış binaları üçün 

qəzalı vəziyyətdə olan, söküləcək tikililərin ərazilərindən istifadə edilməsinə, hüquqi və 

fiziki şəxslərin mülkiyyətində və ya istifadəsində olan torpaq sahələrinin mülki 

qanunvericiliyə uyğun olaraq onların razılığı ilə və dəyəri ödənilməklə əldə edilməsinə 

və ya həmin torpaq sahələrinin əvəzləşdirilməsinə şəraitin yaradılmasını; 

1.3. qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq qəzalı vəziyyətdə olan binaları 

sökərək, onların yerində yeni yaşayış binası tikməyi öhdəsinə götürən tikinti 

şirkətlərinə yeni yaşayış binası tikilənədək bu binalardan köçürülən sakinlərin 

müvəqqəti olaraq kirayə edilmiş mənzillərdə yerləşdirilməsi üçün lazımi maliyyə 



vəsaitinin ödənilməsini və həmin sakinlərə sökülmüş tikililərin yerində yeni tikiləcək 

yaşayış binasında müvafiq mənzillərin ayrılmasını; 

1.4. görülmüş işlər barədə ayda bir dəfə Nazirlər Kabinetinə məlumat verilməsini. 

2. Bu qərarın 1-ci hissəsinin icrasına nəzarət tikinti və kommunal təsərrüfatı 

şöbəsinə və regionların inkişafı şöbəsinə tapşırılsın. 

3. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 
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