«Tikinti işlәrinin dayandırılması Qaydası»nın tәsdiq
edilmәsi haqqında
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Fәrmanı
Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddәsinin 32-ci bәndini rәhbәr
tutaraq, Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin 92.10-cu
maddәsinә uyğun olaraq qәrara alıram:
1. «Tikinti işlәrinin dayandırılması Qaydası» tәsdiq edilsin.
2. Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti:
2.1. Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fәrmana
uyğunlaşdırılması ilә bağlı tәkliflәrini üç ay müddәtindә hazırlayıb Azәrbaycan
Respublikasının Prezidentinә tәqdim etsin;
2.2. Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu
Fәrmana uyğunlaşdırılmasını üç ay müddәtindә tәmin edib Azәrbaycan
Respublikasının Prezidentinә mәlumat versin;
2.3. mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fәrmana
uyğunlaşdırılmasını nәzarәtdә saxlasın vә bunun icrası barәdә beş ay müddәtindә
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә mәlumat versin;
2.4. tikinti işlәrinin aparılması zamanı tarix vә mәdәniyyәt abidәlәri aşkar
olunduğu hallarda «Tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin qorunması haqqında»
Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә nәzәrdә tutulmuş müvafiq tәdqiqatlar
aparılması vә digәr tәdbirlәr görülmәsi müddәtlәri ilә bağlı tәkliflәrini üç ay
müddәtindә hazırlayıb Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә tәqdim etsin;
2.5. bu Fәrmandan irәli gәlәn digәr mәsәlәlәri hәll etsin.
3. Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarının
normativ hüquqi aktlarının vә normativ xarakterli aktların bu Fәrmana
uyğunlaşdırılmasını tәmin edib Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinә
mәlumat versin.
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Tikinti işlәrinin dayandırılması
Qaydası
1. Ümumi müddәalar
1.1. Bu Qayda Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin (bundan
sonra — Mәcәllә) 92.10-cu maddәsinә uyğun olaraq hazırlanmışdır vә Azәrbaycan
Respublikasının әrazisindә hәyata keçirilәn tikinti, әsaslı tәmir, yenidәnqurma vә bәrpa
işlәri (bundan sonra — tikinti işlәri) zamanı pozuntuların qarşısının vaxtında alınması,
aradan qaldırılması vә Mәcәllәdә nәzәrdә tutulmuş hallarda tikinti işlәrinin
dayandırılması ilә bağlı prosedurları vә mexanizmi tәnzimlәyir, habelә bu sahәdә
Azәrbaycan Respublikasının Fövqәladә Hallar Nazirliyinin (bundan sonra — Nazirlik)
sәlahiyyәtlәrini müәyyәn edir.
1.2. Bu Qaydanın әsas mәqsәdi tikinti işlәri zamanı sifarişçi vә podratçı tәrәfindәn
qanunvericiliyin, şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin (bundan sonra —
normativ sәnәdlәr) tәlәblәrinә riayәt olunmasını tәmin etmәkdәn, insanların hәyatı,
sağlamlığı vә әmlakı üçün potensial tәhlükә yarada bilәcәk pozuntuların qarşısının
vaxtında alınması vә aradan qaldırılması üçün müvafiq tәdbirlәri hәyata keçirmәkdәn
ibarәtdir.
1.3. Bu Qayda Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә mülkiyyәt formasından vә
tәyinatından asılı olmayaraq bütün tikinti obyektlәrinә şamil olunur. Bu Qayda
Mәcәllәnin 79-cu maddәsinә әsasәn tikintisinә icazә tәlәb olunmayan tikinti obyektlәrinә
şamil olunmur.
1.4. Bu Qaydaya uyğun olaraq, Nazirlik öz sәlahiyyәtlәrini Nazirliyin Tikintidә
Tәhlükәsizliyә Nәzarәt Dövlәt Agentliyi (bundan sonra — Agentlik) vә Tikintidә
Tәhlükәsizliyә Nәzarәt Dövlәt Agentliyinin Baş Dövlәt Tikinti Müfәttişliyi (bundan
sonra — Müfәttişlik) vasitәsilә hәyata keçirir.
1.5. «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 10-cu maddәsinә
uyğun olaraq, bu Qaydaların müddәaları Mәcәllәnin qüvvәyә minmәsindәn әvvәl tikintisi
başlanılmış vә başa çatdırılmamış tikinti obyektlәrinә dә şamil edilir.

2. Tikinti işlәri dayandırılmadan aşkar olunmuş pozuntuların aradan
qaldırılması qaydası
2.1. Mәcәllәnin 92.1-ci maddәsinә әsasәn tikinti işlәrinin hәyata keçirilmәsi zamanı
aşağıdakı pozuntu halları aşkar edildikdә, hәr bir pozuntu ayrıca tәsvir olunmaqla
müvafiq akt tәrtib edilir vә tikinti işlәrini dayandırmadan onların aradan qaldırılması
barәdә sifarişçiyә (podratçıya) icrası mәcburi olan yazılı göstәriş (bundan sonra —
Göstәriş) tәqdim edilir:

2.1.1. tikinti işlәrinin tikintiyә dair icazәyә, mәlumatlandırma icraatının tәtbiq
olunduğu hallarda isә tikinti layihәsinin yalnız zirzәmilәrin, mәrtәbәlәrin, dam
örtüklәrinin planlarından, kәsiklәrdәn vә fasadlardan ibarәt memarlıqplanlaşdırma vә tikinti әrazisinin baş planı bölmәlәrinә uyğun aparılmadığı
müәyyәn edildikdә;
2.1.2. tikinti obyektinin tәhlükәsizliyinә vә etibarlılığına tәhlükә yaradan qüsurlar
müәyyәn edildikdә vә hәmin qüsurları digәr tikinti işlәrini dayandırmadan aradan
qaldırmaq mümkün olduqda;
2.1.3. şәhәrsalma vә tikinti qanunvericiliyinin tәlәblәrinә zidd olaraq, uyğunluq
sertifikatı olmayan tikinti materiallarından vә mәmulatlarından istifadә edildikdә;
2.1.4. Mәcәllәnin 51-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş peşә sahәlәri üzrә müvafiq
ixtisası vә ya sertifikatı olmayan şәxslәr tikinti-quraşdırma, mexaniklәşdirmә vә
nәqletmә işlәrinә cәlb edildikdә.
2.2. Tikinti işlәri hәyata keçirildiyi zaman bu Qaydanın 2.1-ci bәndindә göstәrilәn hәr
hansı bir pozuntu halı aşkar edildikdә, bununla bağlı Müfәttişliyin әrazi nümayәndәsi
tikinti obyektinә dair iki nüsxәdәn ibarәt texniki baxış aktı tәrtib edir. Texniki baxış
aktında aşağıdakılar göstәrilir:
2.2.1. texniki baxış aktını tәrtib edәn şәxsin adı, soyadı, atasının adı, vәzifәsi;
2.2.2. tikinti obyektinin ünvanı vә tәyinatı;
2.2.3. texniki baxış aktı tәrtib olunan tikinti obyektinin sifarişçisinin, layihәçinin
vә podratçının (olduqda) adı, soyadı, atasının adı, hüquqi şәxs olduqda isә —
onun tam adı;
2.2.4. texniki baxış aktının tәrtib olunduğu tarix vә vaxt;
2.2.5. icazә sәnәdi (tәlәb olunduqda) barәdә mәlumat;
2.2.6. müvafiq lisenziyalar barәdә mәlumat;
2.2.7. tikinti layihәsinә dair ekspertiza rәyinin rekvizitlәri (ekspertiza tәlәb
olunduğu hallarda);
2.2.8. aparılmış tikinti-quraşdırma işlәrinin hәcmi barәdә mәlumat;
2.2.9. obyektin mövcud vәziyyәti barәdә mәlumat;
2.2.10. tikinti obyektindә aşkar olunmuş hәr bir pozuntunun ayrıca tәsviri.
2.3. Bu Qaydanın 2.2-ci bәndinә uyğun olaraq tәrtib olunmuş texniki baxış aktı dövlәt
nәzarәtini hәyata keçirәn vәzifәli şәxs tәrәfindәn imzalanır, bir nüsxәsi vәzifәli şәxs
tәrәfindәn sifarişçiyә (podratçıya) vә ya onun mәsul şәxsinә tәqdim edilir, sifarişçi
(podratçı) vә ya onun mәsul şәxsi isә digәr nüsxәdә adı, soyadı vә tarix göstәrilmәklә,
texniki baxış aktını qәbul etmәsi barәdә imza edir. Tikinti obyektinin sifarişçisi
(podratçısı) vә ya onun mәsul şәxsi texniki baxış aktının nüsxәsini qәbul etmәkdәn
imtina etdikdә, hәmin aktı tәrtib edәn vәzifәli şәxs aktda bu barәdә müvafiq qeyd edir.

2.4. Bu Qaydaların 2.2-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş texniki baxış aktı tәrtib edildiyi
gündәn 4 (dörd) iş günü müddәtindә Müfәttişlik tәrәfindәn Göstәriş tәrtib olunur.
2.5. Göstәrişdә tikinti işlәrindә aşkar olunmuş hәr bir pozuntunun ayrıca tәsviri qeyd
olunmaqla, hәmin pozuntuların sifarişçi (podratçı) tәrәfindәn aradan qaldırılması üçün,
müvafiq işlәrin hәcmindәn asılı olaraq, ağlabatan müddәt müәyyәn edilir. Göstәriş
Agentliyin rәhbәrliyi tәrәfindәn imzalanır vә möhürlә tәsdiq edilir. Göstәrişdә işin
mahiyyәtinә dair hallarla yanaşı, aşağıdakılar göstәrilir:
2.5.1. Göstәrişi imzalayan şәxsin adı, soyadı, atasının adı, vәzifәsi;
2.5.2. Göstәrişin tәrtib olunduğu tarix vә vaxt;
2.5.3. tikinti obyektinin ünvanı vә tәyinatı;
2.5.4. tikinti obyektinin sifarişçisinin, layihәçinin vә podratçının (olduqda) adı,
soyadı, atasının adı, hüquqi şәxs olduqda isә — onun tam adı;
2.5.5. icazә sәnәdi (tәlәb olunduqda) barәdә mәlumat;
2.5.6. müvafiq lisenziyalar barәdә mәlumat;
2.5.7. tikinti layihәsinә dair ekspertiza rәyinin rekvizitlәri (ekspertiza tәlәb
olunduğu hallarda);
2.5.8. aparılmış tikinti-quraşdırma işlәrinin hәcmi barәdә mәlumat;
2.5.9. obyektin mövcud vәziyyәti barәdә mәlumat;
2.5.10. bu Qaydanın 2.2-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş akt barәdә mәlumat;
2.5.11. tikinti obyektindә aşkar olunmuş hәr bir pozuntunun ayrıca tәsviri;
2.5.12. tikinti obyektindә aşkar olunmuş hәr bir pozuntunun sifarişçi (podratçı)
tәrәfindәn aradan qaldırılması üçün müәyyәn edilmiş müddәt;
2.5.13. Göstәrişdәn şikayәt verilmәsi qaydası.
2.6. Göstәriş verildiyi gündәn 3 (üç) iş günü müddәtindә vәzifәli şәxs tәrәfindәn
sifarişçiyә (podratçıya) vә ya onun mәsul şәxsinә tәqdim edilir, sifarişçi (podratçı) vә ya
onun mәsul şәxsi isә Göstәrişin surәtindә adı, soyadı vә tarix göstәrilmәklә onu qәbul
etmәsi barәdә imza edir. Tikinti obyektinin sifarişçisi (podratçısı) vә ya onun mәsul şәxsi
Göstәrişi qәbul etmәkdәn imtina etdikdә, dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn vәzifәli şәxs
Göstәrişin surәtindә bu barәdә müvafiq qeyd edir. Bu halda Göstәriş sifarişli poçt
göndәrişi ilә onun ünvanına göndәrilir. Göstәriş sifarişli poçt göndәrişi ilә sifarişçiyә
(podratçıya) çatdırıldığı gün hәmin Göstәriş rәsmi qaydada verilmiş hesab edilir.
2.7. Sifarişçi (podratçı) ona bu Qaydanın 2.6-cı bәndinә uyğun olaraq tәqdim edilmiş
Göstәrişdә qeyd olunan pozuntuları müәyyәn olunan müddәtdә aradan qaldırmalı vә bu
barәdә Müfәttişliyә yazılı mәlumat vermәlidir.

2.8. Müfәttişlik, bu Qaydanın 2.7-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş mәlumatın verildiyi
gündәn, belә mәlumat verilmәdiyi hallarda isә, pozuntuların aradan qaldırılması üçün
Göstәrişdә müәyyәn edilmiş müddәtin başa çatdığı gündәn әn geci 3 iş günü әrzindә
sifarişçinin vә podratçının iştirakı ilә hәmin pozuntuların aradan qaldırılıbqaldırılmadığını yoxlayır.
2.9. Bu Qaydanın 2.8-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş qaydada aparılmış yoxlama
nәticәsindә pozuntuların aradan qaldırılmadığı vә ya tam aradan qaldırılmadığı müәyyәn
edildikdә, yoxlama aparıldığı gündәn 2 (iki) iş günü müddәtindә Müfәttişlik sifarişçiyә
(podratçıya) icrası yoxlanılmış Göstәrişin icra olunmayan hissәsi ilә bağlı yenidәn yazılı
göstәriş (bundan sonra — Tәkrar Göstәriş), pozuntuların aradan qaldırıldığı müәyyәn
edildikdә isә hәmin müddәtdә sifarişçiyә (podratçıya) bu barәdә yazılı mәlumat verir. Bu
Qaydanın 2.8-ci bәndinә uyğun olaraq mәlumatın tәqdim edildiyi gündәn 5 (beş) iş günü
әrzindә Müfәttişlik sifarişçiyә (podratçıya) Tәkrar Göstәriş vә ya Göstәrişdә nәzәrdә
tutulmuş pozuntuların aradan qaldırıldığı barәdә yazılı mәlumat vermәdikdә, hәmin
pozuntular aradan qaldırılmış hesab olunur.
2.10. Tәkrar Göstәrişdә bu Qaydanın 2.5.1-2.5.9-cu vә 2.5.13-cü yarımbәndlәrindә
nәzәrdә tutulanlarla yanaşı, icrası yoxlanılmış Göstәrişin rekvizitlәri, hәmin Göstәriş üzrә
aradan qaldırılmamış hәr bir pozuntunun ayrıca tәsviri verilmәli, habelә hәr bir
pozuntunun sifarişçi (podratçı) tәrәfindәn aradan qaldırılması üçün, müvafiq işlәrin
hәcmindәn asılı olaraq, ağlabatan müddәt müәyyәn edilmәlidir. Tәkrar Göstәrişin tәrtibi
ilә bağlı әlavә tәlәblәrә, habelә onun sifarişçiyә (podratçıya) vә ya onun mәsul şәxsinә
tәqdim olunması, pozuntuların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığının yoxlanılması
proseduruna bu Qaydanın 2.5-2.8-ci bәndlәrinin müddәaları tәtbiq olunur.
2.11. Tәkrar Göstәrişlә bağlı bu Qaydanın 2.8-ci bәndindә nәzәrdә tutulan qaydada
aparılmış yoxlama nәticәsindә pozuntuların aradan qaldırılmadığı vә ya tam aradan
qaldırılmadığı müәyyәn edildikdә, dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn vәzifәli şәxs bu
Qaydanın 3.1.3—3.1.5-ci yarımbәndlәrindә göstәrilәn müddәtlәri nәzәrә almadan, bu
Qaydanın 3.1-ci bәndinә uyğun olaraq texniki baxış aktı tәrtib edәrәk sifarişçiyә
(podratçıya) tәqdim edir, pozuntuların aradan qaldırıldığı müәyyәn edildikdә isә
yoxlamanın aparıldığı gündәn 2 (iki) iş günü müddәtindә Müfәttişlik sifarişçiyә
(podratçıya) bu barәdә yazılı mәlumat verir. Tәkrar Göstәrişlә bağlı yoxlamanın
nәticәlәrinә görә texniki baxış aktı tәqdim edilmәdikdә, yaxud yoxlama ilә bağlı bu
Qaydanın 2.8-ci bәndinә uyğun olaraq mәlumatın tәqdim edildiyi gündәn 5 (beş) iş günü
әrzindә Müfәttişlik sifarişçiyә (podratçıya) Tәkrar Göstәrişdә nәzәrdә tutulmuş
pozuntuların aradan qaldırıldığı barәdә yazılı mәlumat vermәdikdә, hәmin pozuntular
aradan qaldırılmış hesab olunur.
2.12. Bu Qaydanın 2.4-cü vә 2.9-cu bәndlәrindә nәzәrdә tutulmuş göstәrişin formasını
Nazirlik müәyyәn edir.

3. Tikinti işlәrinin dayandırılması vә tikinti işlәri dayandırılmaqla, aşkar
olunmuş pozuntuların aradan qaldırılması qaydası
3.1. Tikinti işlәri hәyata keçirilәrkәn aşağıdakı pozuntular aşkar olunduqda, texniki baxış
aktı tәrtib edilir vә onun әsasında Agentlik tikinti işlәrinin dayandırılması barәdә qәrar
qәbul edir:
3.1.1. tikintiyә icazәnin tәlәb olunmasına baxmayaraq, tikinti obyekti belә icazә
alınmadan tikildikdә;

3.1.2. tikinti obyektinin tәhlükәsizliyinә vә etibarlılığına tәhlükә yaradan qüsurlar
müәyyәn edildikdә vә hәmin qüsurları digәr tikinti işlәrini dayandırmadan aradan
qaldırmaq mümkün olmadıqda;
3.1.3. bu Qaydanın 2.1.1-ci yarımbәndindә müәyyәn edilәn pozuntularla bağlı
tәqdim edilmiş ilk yazılı Göstәrişdә nәzәrdә tutulan pozuntular әn geci 4 (dörd)
ay müddәtindә aradan qaldırılmadıqda;
3.1.4. bu Qaydanın 2.1.2-ci yarımbәndindә müәyyәn edilәn pozuntularla bağlı
tәqdim edilmiş ilk yazılı Göstәrişdә nәzәrdә tutulan pozuntular әn geci 1 (bir) il
müddәtindә aradan qaldırılmadıqda;
3.1.5. bu Qaydanın 2.1.3-cü vә 2.1.4-cü yarımbәndlәrindә müәyyәn edilәn
pozuntularla bağlı tәqdim edilmiş ilk yazılı Göstәrişdә nәzәrdә tutulan pozuntular
әn geci 1 (bir) ay müddәtindә aradan qaldırılmadıqda.
3.2. Tikinti işlәri hәyata keçirildiyi zaman bu Qaydanın 3.1-ci bәndindә göstәrilәn hәr
hansı bir pozuntu aşkar edildikdә, bununla bağlı dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn vәzifәli
şәxs bu Qaydanın 2.2-ci vә 2.3-cü yarımbәndlәrinә uyğun olaraq texniki baxış aktı tәrtib
edәrәk sifarişçiyә (podratçıya) vә ya onun mәsul şәxsinә tәqdim edir. Bu Qaydanın
3.1.3—3.1.5-ci yarımbәndlәrindә göstәrilәn hәr hansı bir pozuntu aşkar edildikdә, texniki
baxış aktında bu Qaydanın 2.2.1—2.2.10-cu yarımbәndlәrindә nәzәrdә tutulanlarla
yanaşı, icrası yoxlanılmış Tәkrar Göstәrişin rekvizitlәri, hәmin Tәkrar Göstәriş üzrә
aradan qaldırılmamış hәr bir pozuntunun ayrıca tәsviri göstәrilmәlidir.
3.3. Müfәttişlik, bu Qaydaların 3.1-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş pozuntularla bağlı
texniki baxış aktı әsasında, onun tәrtib edildiyi gündәn 4 (dörd) iş günü müddәtindә
tәrәfindәn tikinti işlәrinin dayandırılması barәdә qәrar (bundan sonra — Qәrar) tәrtib
edir.
3.4. Qәrar Agentliyin rәhbәrliyi tәrәfindәn imzalanır vә möhürlә tәsdiq edilir. Qәrarda
işin mahiyyәtinә dair hallarla yanaşı, aşağıdakılar göstәrilir:
3.4.1. Qәrarı qәbul edәn şәxsin adı, soyadı, atasının adı, vәzifәsi;
3.4.2. Qәrarın qәbul olunduğu tarix vә vaxt;
3.4.3. tikinti obyektinin ünvanı vә tәyinatı;
3.4.4. tikinti obyektinin sifarişçisinin, layihәçinin vә podratçının (olduqda) adı,
soyadı, atasının adı, hüquqi şәxs olduqda isә — onun tam adı;
3.4.5. icazә sәnәdi (tәlәb olunduqda) barәdә mәlumat;
3.4.6. müvafiq lisenziyalar barәdә mәlumat;
3.4.7. tikinti layihәsinә dair ekspertiza rәyinin rekvizitlәri (ekspertiza tәlәb
olunduğu hallarda);
3.4.8. aparılmış tikinti-quraşdırma işlәrinin hәcmi barәdә mәlumat;
3.4.9. obyektin mövcud vәziyyәti barәdә mәlumat;

3.4.10. bu Qaydanın 3.1-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş akt barәdә mәlumat;
3.4.11. tikinti obyektindә aşkar olunmuş pozuntu ilә bağlı verilmiş Göstәrişin vә
Tәkrar Göstәrişin rekvizitlәri, habelә Tәkrar Göstәriş üzrә aradan qaldırılmamış
hәr bir pozuntunun ayrıca tәsviri (Qәrar bu Qaydanın 3.1.3—3.1.5-ci bәndlәri
әsasında qәbul edildiyi halda);
3.4.12. tikinti obyektindә aşkar olunmuş vә Qәrarın qәbulunu şәrtlәndirәn hәr bir
pozuntunun, bu pozuntuların faktiki vә hüquqi hallarının ayrıca tәsviri;
3.4.13. Qәrarın qәbulunu şәrtlәndirәn hәr bir pozuntunun aradan qaldırılması ilә
bağlı izahlı göstәriş, hәmin pozuntuların aradan qaldırılması üçün müvafiq işlәrin
hәcmindәn asılı olaraq müәyyәn edilmiş ağlabatan müddәt;
3.4.14. Qәrardan şikayәt verilmәsi qaydası.
3.5. Qәrar qәbul edildiyi gündәn 3 (üç) iş günü müddәtindә vәzifәli şәxs tәrәfindәn
sifarişçiyә (podratçıya) vә ya onun mәsul şәxsinә tәqdim edilir, sifarişçi (podratçı) vә ya
onun mәsul şәxsi Qәrarın surәtindә adı, soyadı vә tarix göstәrilmәklә, onu qәbul etmәsi
barәdә imza edir. Tikinti obyektinin sifarişçisi (podratçısı) vә ya onun mәsul şәxsi Qәrarı
qәbul etmәkdәn imtina etdikdә, dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn vәzifәli şәxs Qәrarın
surәtindә bu barәdә müvafiq qeyd edir. Bu halda Qәrar sifarişli poçt göndәrişi ilә onun
ünvanına göndәrilir. Göstәriş sifarişli poçt göndәrişi ilә sifarişçiyә (podratçıya)
çatdırıldığı gün hәmin Qәrar rәsmi qaydada verilmiş hesab edilir.
3.6. Qәrar әsasında tikinti işlәri dayandırıldığı müddәtdә tikintinin podratçısı (podratçısı
olmadığı hallarda sifarişçisi) üçüncü şәxslәrin hәyatının vә әmlakının, habelә әtraf
mühitin tәhlükәsizliyini tәmin etmәk mәqsәdi ilә tikinti meydançasında mühafizә
tәdbirlәri görmәlidir.
3.7. Tikinti işlәri bu Qaydanın 3.1.2-ci, 3.1.3-cü vә 3.1.4-cü yarımbәndlәrinә әsasәn
dayandırıldığı hallarda sifarişçinin (podratçının) yalnız Qәrarda müәyyәn edilәn
pozuntuların aradan qaldırılması ilә bağlı işlәri yerinә yetirmәsinә yol verilir.
3.8. Sifarişçi (podratçı) Qәrarda nәzәrdә tutulmuş göstәrişlәri yerinә yetirmәli vә tikinti
işlәrinin dayandırılmasına әsas olmuş pozuntuları aradan qaldırmalıdır. Hәmin pozuntular
aradan qaldırıldıqda, sifarişçi (podratçı) bu barәdә Agentliyә yazılı mәlumat tәqdim
etmәlidir.
3.9. Dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn vәzifәli şәxs bu Qaydanın 3.8-ci bәndindә nәzәrdә
tutulmuş mәlumatın tәqdim edildiyi gündәn 3 (üç) iş günü müddәtindә sifarişçinin vә
podratçının iştirakı ilә pozuntuların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığını yoxlamalıdır.
3.10. Bu Qaydanın 3.9-cu bәndindә nәzәrdә tutulmuş yoxlama nәticәsindә göstәrişlәrin
yerinә yetirilmәdiyi vә tikinti işlәrinin dayandırılmasına әsas olmuş pozuntuların aradan
qaldırılmadığı müәyyәn olunduqda, bu barәdә, hәr bir pozuntu ayrıca tәsvir edilmәklә, bu
Qaydanın 2.2-ci vә 2.3-cü yarımbәndlәrinә uyğun olaraq texniki baxış aktı tәrtib edilir vә
sifarişçiyә (podratçıya) vә ya onun mәsul şәxsinә tәqdim olunur. Belә halda tikinti
işlәrinin dayandırılması haqqında qәrar qüvvәdә qalır vә Agentlik 2 (iki) iş günü
müddәtindә sifarişçiyә (podratçıya) bu barәdә yazılı mәlumat verir. Yoxlama nәticәsindә
tikinti işlәrinin dayandırılması üçün әsas olan pozuntuların aradan qaldırıldığı müәyyәn
olunduqda, Agentlik tikinti işlәrinin davam etdirilmәsinә 2 (iki) iş günü müddәtindә

yazılı razılıq verir vә belә razılıq tikinti işlәrinin dayandırılması haqqında qәrarın
qüvvәdәn düşmәsini ehtiva edir.
3.11. Bu Qaydanın 3.8-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş mәlumatın tәqdim edildiyi gündәn 5
(beş) iş günü müddәtindә Agentlik sifarişçiyә (podratçıya) tikinti işlәrinin dayandırılması
haqqında qәrarın qüvvәdә qalması barәdә yazılı mәlumat vә ya tikinti işlәrinin davam
etdirilmәsinә yazılı razılıq vermәdikdә, tikinti işlәrinin dayandırılması barәdә qәrar
qüvvәdәn düşmüş hesab olunur.
3.12. Bu Qaydanın 3.10-cu bәndinә uyğun olaraq qüvvәdә qalan Qәrarda nәzәrdә
tutulmuş göstәrişlәrin yerinә yetirilmәsinin yoxlanılmasına vә tikinti işlәrinin
dayandırılması üçün әsas olmuş pozuntuların aradan qaldırılıb-qaldırılmadığının
yoxlanılmasına, habelә yoxlamanın nәticәlәrinә bu Qaydanın 3.8-3.10-cu bәndlәrinin
tәlәblәri tәtbiq edilir.

4. Mәdәni irs obyektlәrinin әlamәtlәri aşkar edildikdә, tikinti işlәrinin
dayandırılması qaydası
4.1. Tikinti zamanı mәdәni irs obyektlәrinin әlamәtlәri aşkar edildikdә, tikinti işlәri
dәrhal dayandırılır vә bu barәdә yerli icra hakimiyyәti orqanına mәlumat verilir.
4.2. Yerli icra hakimiyyәti orqanı «Tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin qorunması
haqqında» Azәrbaycan Respublikasının Qanunu ilә nәzәrdә tutulmuş tәdbirlәrin hәyata
keçirilmәsini tәmin etmәk mәqsәdi ilә aidiyyәti üzrә Azәrbaycan Respublikasının
Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyinә, «İçәrişәhәr» Dövlәt Tarix-Memarlıq vә «Qala»
Dövlәt Tarix-Etnoqrafiya qoruqları әrazisindә aparılan tikinti işlәri ilә bağlı isә
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti yanında «İçәrişәhәr» Dövlәt TarixMemarlıq Qoruğu İdarәsinә müraciәt edir.
4.3. Tikinti işlәrinin davam etdirilmәsi barәdә qәrar Agentlik tәrәfindәn Azәrbaycan
Respublikasının Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi ilә, «İçәrişәhәr» Dövlәt TarixMemarlıq vә «Qala» Dövlәt Tarix-Etnoqrafiya qoruqları әrazisindә aparılan tikinti işlәri
ilә bağlı isә Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti yanında «İçәrişәhәr» Dövlәt
Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarәsi ilә razılaşdırmaqla qәbul edilir.

5. Yekun müddәalar
Tikinti işlәrinin dayandırılması barәdә qәrar icra olunmadıqda, hәmin tikinti obyektlәrinә
dair Qanunla müәyyәn edilmiş tәdbirlәr tәtbiq edilir.
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