
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti 

Bakı şәhәrinin 1-ci mikrorayonunun yenidәn qurulması ilә 
әlaqәdar tәdbirlәr barәdә 

Qәrar № 83 

Bakı şәhәri, 10 mart 2017-ci il 

Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddәsinin sәkkizinci abzasını rәhbәr 
tutaraq, «Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin tәsdiq edilmәsi, 
qüvvәyә minmәsi vә bununla bağlı hüquqi tәnzimlәmә haqqında» Azәrbaycan Respublikasının 
2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ nömrәli Qanununun tәtbiqi barәdә» Azәrbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 nömrәli Fәrmanının 1.8-ci bәndinә әsasәn, Bakı 
şәhәrinin mikrorayonlarında әsasәn Fransanın «Kamyu» şirkәtinin istehsalı olan vә sonralar 
«Xruşşovka» kimi tanınan müvәqqәti yaşayış üçün nәzәrdә tutulan, öz istismar müddәtini başa 
vurmuş iripanelli yaşayış binalarında yaşayan sakinlәrin mәnzil-mәişәt şәraitinin 
yaxşılaşdırılması vә tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi üçün hәmin binaların sökülәrәk yerindә 
müasir tәlәblәrә uyğun yeni çoxmәrtәbәli binaların tikilmәsi mәqsәdi ilә Azәrbaycan 
Respublikası Fövqәladә Hallar Nazirliyinin әlaqәdar tәşkilatlarla razılaşdırılmış tәklifini nәzәrә 
alaraq Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti qәrara alır: 

1. Bakı şәhәrinin 1-ci mikrorayonunun әrazisindә aparılacaq yenidәnqurma işlәri üzrә sifarişçi 
funksiyası Azәrbaycan Respublikasının Fövqәladә Hallar Nazirliyinә hәvalә edilsin. 

2. Azәrbaycan Respublikasının Fövqәladә Hallar Nazirliyi: 

2.1. «Pilot layihә» kimi, Bakı şәhәrinin 1-ci mikrorayonunda mülki, mәnzil, şәhәrsalma 
vә tikinti qanunvericiliklәrinin tәlәblәrinә әmәl etmәklә, şәhәrin ümumi görünüşünә xәlәl 
gәtirәn, qәzalı vәziyyәtdә olan, mövcud şәhәrsalma normalarına cavab vermәyәn, 
«Xruşşovka» kimi tanınan yaşayış binalarının vә hәmin mikrorayonun әrazisindәki digәr 
yaşayış vә qeyri-yaşayış tәyinatlı tikililәrin sökülәrәk yerindә yeni binaların tikilmәsi, 
sosial infrastrukturun yaradılması vә abadlaşdırılması üzrә әrazinin müfәssәl planının 
hazırlanması vә tәsdiqini, hәmçinin bu müfәssәl plan әsasında yerinә yetirilәcәk işlәrin 
texniki-iqtisadi әsaslandırmasının hazırlanmasını vә işlәrin icrasını özündә әks etdirәn 
Tәdbirlәr Planının layihәsini hazırlayaraq, Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt 
Şәhәrsalma vә Arxitektura Komitәsi, Azәrbaycan Respublikasının Әmlak Mәsәlәlәri 
Dövlәt Komitәsi vә Bakı Şәhәr İcra Hakimiyyәti ilә razılaşdırmaqla, tәsdiq edilmәsi üçün 
15 (on beş) gün müddәtindә Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinә tәqdim 
etsin; 

2.2. aparılacaq tikinti işlәrinә özәl şirkәtlәrin vәsaitlәrinin vә kredit vәsaitlәrinin cәlb 
edilmәsini tәşkil etsin; 

2.3. tikinti şirkәtlәri tәrәfindәn öz vәsaitlәri vә ya cәlb edәcәklәri kredit vәsaitlәri 
hesabına inşa edilәcәk çoxmәnzilli yaşayış binaları üçün sökülәcәk tikililәrin 
әrazilәrindәn istifadә edilmәsinә, hüquqi vә fiziki şәxslәrin mülkiyyәtindә vә ya 
istifadәsindә olan torpaq sahәlәrinin mülki qanunvericiliyә uyğun olaraq onların razılığı 
ilә vә dәyәri ödәnilmәklә әldә edilmәsinә vә ya hәmin torpaq sahәlәrinin 
әvәzlәşdirilmәsinә kömәklik göstәrilmәsini tәmin etsin; 



2.4. qanunvericiliyin tәlәblәrinә uyğun olaraq, binaları sökәrәk onların yerindә yeni 
yaşayış binası tikmәyi öhdәsinә götürәn tikinti şirkәtlәri tәrәfindәn yeni yaşayış binası 
tikilәnәdәk bu binalardan köçürülәn sakinlәrin müvәqqәti olaraq kirayә edilmiş 
mәnzillәrdә yerlәşdirilmәsi üçün lazımi maliyyә vәsaitinin ödәnilmәsini vә hәmin 
sakinlәrә, onlara mәxsus olan mәnzilin ümumi sahәsindәn 10 faiz әlavә sahә olmaqla, 
sökülmüş tikililәrin yerindә yeni tikilәcәk yaşayış binalarında sökülmüş binalarda olduğu 
mәrtәbәdә, 1-ci mәrtәbәdә olan mәnzillәrin әvәzinә isә 1-ci yaşayış mәrtәbәsindә 
mәnzillәrin ayrılmasını tәmin etsin; 

2.5. binaları sökәrәk onların yerindә yeni yaşayış binası tikmәyi öhdәsinә götürәn tikinti 
şirkәtlәri tәrәfindәn yeni yaşayış binası tikilәnәdәk sökülәcәk binalarda, o cümlәdәn 
әrazidә ayrıca yerlәşәn vә binalara bitişik olmayan qeyri-yaşayış sahәlәrinin sahiblәrinә 
müvәqqәti olaraq istifadәyә (icarәyә) verilmiş qeyri-yaşayış sahәlәri üçün lazımi maliyyә 
vәsaitinin ödәnilmәsini vә hәmin sahibkarlara, onlara mәxsus olan qeyri-yaşayış 
sahәlәrinin ümumi sahәsindәn 10 faiz әlavә sahә olmaqla, sökülmüş tikililәrin yerindә 
yeni tikilәcәk yaşayış binalarında qeyri-yaşayış sahәlәrinin ayrılmasını tәmin etsin; 

2.6. Azәrbaycan Respublikasının Tәhsil Nazirliyi, Azәrbaycan Respublikasının Sәhiyyә 
Nazirliyi vә Azәrbaycan Respublikasının Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi ilә birlikdә 
Bakı şәhәrinin 1-ci mikrorayonu әrazisindә yerlәşәn mәktәb, uşaq bağçası, körpәlәr evi, 
xәstәxana vә digәr qeyri-yaşayış binalarının texniki vәziyyәtini araşdırıb büdcә vәsaiti 
hesabına hәmin binaların tәmiri, yenidәn qurulması vә ya sökülüb yenidәn tikilmәsi 
barәdә aidiyyәti üzrә tәkliflәr hazırlayıb 1 (bir) ay müddәtindә Azәrbaycan 
Respublikasının Nazirlәr Kabinetinә tәqdim etsin. 

3. Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar Nazirliyinә, 
Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Neft Şirkәtinә, «Azәrsu» Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinә, 
«Azәrenerji» Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinә, «Azәrişıq» Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinә vә 
«Azәristiliktәchizat» Açıq Sәhmdar Cәmiyyәtinә tapşırılsın ki, yeni tikilәcәk binaların mühәndis 
xәtlәri ilә tәminat mәsәlәlәri üzrә texniki şәrtlәrin ödәnişsiz verilmәsini vә yenidәnqurma 
aparılan әrazilәrin sәrhәdlәrinәdәk sahәxarici mühәndis-kommunikasiya xәtlәrinin tikintisinin öz 
vәsaitlәri hesabına hәyata keçirilmәsini tәmin etsinlәr. 

4. Azәrbaycan Respublikasının Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsinә tapşırılsın ki, tikintisi başa 
çatmış obyektlәrin istismarına icazә verildikdәn sonra, hәmin obyektlәrin qanunvericiliklә 
müәyyәn olunmuş qaydada qeydiyyatını hәyata keçirsin. 

5. Bu qәrarın icrası ilә әlaqәdar yerinә yetirilәcәk işlәrin әlaqәlәndirilmәsini vә qarşıya çıxan 
mәsәlәlәrin operativ vә hәrtәrәfli hәllini tәmin etmәk mәqsәdi ilә Azәrbaycan Respublikası 
Nazirlәr Kabinetinin, Azәrbaycan Respublikası Fövqәladә Hallar Nazirliyinin, Azәrbaycan 
Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin, Azәrbaycan Respublikası Daxili İşlәr Nazirliyinin, 
Azәrbaycan Respublikası Maliyyә Nazirliyinin vә Azәrbaycan Respublikası Әmlak Mәsәlәlәri 
Dövlәt Komitәsinin nümayәndәlәrinin iştirakı ilә daimi fәaliyyәt göstәrәn işçi qrup yaradılsın. 

6. Bu qәrar imzalandığı gündәn qüvvәyә minir. 

Azәrbaycan Respublikasının Baş naziri 
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