
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Ərazilərin zonalaşdırılması, 

tikintinin növü və miqyası ilə bağlı müfəssəl Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında” 

2014-cü il 21 fevral tarixli 51 nömrəli və “Müfəssəl plan olmadığı və ya onun müddəti 

bitdiyi hallarda tikintiyə icazə verilməsi və ya məlumatlandırma icraatı məqsədləri 

üçün tikinti layihələrinin onların həyata keçiriləcəkləri ərazinin planlaşdırılması 

sənədlərinə (baş planlara və (və ya) ümumi planlara), habelə müfəssəl planın 

hazırlanması zamanı nəzərə alınan tələblərə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi 

Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2015-ci il 12 yanvar tarixli 6 nömrəli 

qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI 

 

“Bəzi tikinti obyektlərinə tikintiyə icazə və tikinti obyektinin istismarına icazə 

verilməsinin sadələşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2018-ci il 28 dekabr tarixli 460 nömrəli Fərmanının 2.4-cü bəndinin 

icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara 

alır: 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 21 fevral tarixli 51 

nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2014, № 2, 

maddə 206; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 24 sentyabr tarixli 

352 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş “Ərazilərin zonalaşdırılması, tikintinin növü və 

miqyası ilə bağlı müfəssəl Qaydalar”ın 4.13-cü bəndinin “Qeydlər”inə aşağıdakı 

məzmunda 7-ci hissə əlavə edilsin: 

“7. Sumqayıt, Gəncə, Xırdalan və Mingəçevir şəhərlərində inşa edilən çoxmənzilli 

binalarda nəqliyyat vasitələrinin saxlanılması üçün həmin binaların tikinti layihəsində 

göstərilən tikinti ərazisinin 70 və daha çox faizini təşkil edən hissəsində yeraltı qarajın 

tikintisi nəzərdə tutulduğu halda, bu Qaydaların 4.13-cü bəndinə uyğun ərazinin tikinti 

sıxlığı əmsalı hesablanarkən birinci yerüstü mərtəbənin sahəsi nəzərə alınmır.”. 

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 12 yanvar tarixli 6 

nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2015, № 1, 

maddə 58, № 10, maddə 1210; 2016, № 2 (II kitab), maddə 364; 2017, № 3, maddə 515; 

2018, № 4, maddə 1138, № 8, maddə 1819; 2019, № 7, maddə 1358, № 12, maddə 2074; 

2020, № 6, maddə 812) ilə təsdiq edilmiş “Müfəssəl plan olmadığı və ya onun müddəti 

bitdiyi hallarda tikintiyə icazə verilməsi və ya məlumatlandırma icraatı məqsədləri 

üçün tikinti layihələrinin onların həyata keçiriləcəkləri ərazinin planlaşdırılması 

sənədlərinə (baş planlara və (və ya) ümumi planlara), habelə müfəssəl planın 

hazırlanması zamanı nəzərə alınan tələblərə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi 

Qaydaları”na aşağıdakı məzmunda 1.4-1-ci bənd əlavə edilsin: 

“1.4-1. Tikintisinə icazə verilmiş, lakin tikinti-quraşdırma işləri başa çatmamış 

çoxmənzilli binanın tikinti layihəsində göstərilən tikinti ərazisinin həmin binanın tikinti 

sahəsini təşkil etməyən hissəsində yeraltı qarajların tikintisi üçün tikintiyə icazə icraatı 

ilə bağlı təkrar şəhərsalma əsaslandırılmasının tərtib edilməsi tələb olunmur.”. 
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