
"Azərbaycan Soyuducu Sənayesi Şirkətləri Birliyi"nin İşçi Qrupunun 
NİZAMNAMƏSİ  

 

"Azərbaycan Soyuducu Sənayesi Şirkətləri Birliyi" (bundan sonra – Birlik) BMT-
nin Sənaye İnkişafı Təşkilatının, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyinin və Azərbaycanın soyuducu və iqlim sənayesinin 
nümayəndələrinin İşçi qrupudur. 

Birlik hüquqi şəxs təsis edilmədən UNİDO/QEF və Azərbaycan Respublikası 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə layihəsi olan "Azərbaycan 
Respublikasında hidroxlorftorkarbonların istehlakının mərhələli şəkildə 
azaldılmasına başlanması" layihəsinin qüvvədə olduğu müddətdə fəaliyyət 
göstərmək üçün yaradılır. 

UNİDO/QEF və Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 
birgə layihəsi olan "Azərbaycan Respublikasında hidroxlorftorkarbonların 
istehlakının mərhələli şəkildə azaldılmasına başlanması" layihəsinin (bundan sonra 
– Layihə) qüvvədə olduğu müddət bitdikdən sonra Azərbaycanın soyuducu və iqlim 
sənayesinin nümayəndələri Birliyin fəaliyyət müddətini uzada bilərlər. 

Birliyin yaradılmasının əsas məqsədi Azərbaycanın soyuducu və iqlim sənayesinin 
nümayəndələrinə texnoloji əməliyyatlar zamanı ozondağıdıcı maddələrdən imtina 
etməkdə və atmosferin ozon qatı və Yer planeti üçün təhlükəsiz texnologiyalara 
keçid prosesində yardım etməkdir. 

Layihənin icrası müddətində Birlik və onun icra orqanlarının fəaliyyət göstərməsi 
üçün Birlik üzvləri tərəfindən ödəniş tələb olunmur. 

Birlik aşağıda göstərilən istiqamətlərdə fəaliyyət göstərə bilər: 

1. Təsis yığıncağının və işgüzar görüşlərin təşkili; 
2. Birliyin fəaliyyət planının hazırlanması və razılaşdırılması; 
3. Birliyin Nizamnaməsinin hazırlanması və razılaşdırılması; 
4. İnstitusional tǝkliflǝrin hazırlanması; 
5. Bazar araşdırmasının aparılması; 
6. Birliyin üzvlərinə ozon qatına ziyan vurmayan yeni texnologiyalar 

haqqında məlumat verilməsi; 
7. Təlim mərkəzinin təşkili; 
8. Birliyə üzv müəssisələrin əməkdaşlarının ixtisas artırmalarının təşkili; 
9. Layihənin icrası çərçivəsində Birliyin üzvlərinə ödənişsiz olaraq avadanlıq 

verilməsi;   
10. Ozondağıdıcı maddələrin (bundan sonra – ODM) 2017-2030-cu illərdə 

soyuducu və iqlim avadanlıqları sektorunda dövriyyədən tamamilə çıxarılması üzrə 
UNİDO və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı əlaqənin təşkili;  



11.  Birliyin üzvlərinin aşağı qlobal istiləşmə potensialına (QİP) malik, ODM 
olmayan maddələrin istifadə texnologiyası haqqında məlumatlandırılması;  

12.  UNİDO, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
və Birlik üzvlərinin əməkdaşlığının təşkili; 

13.  Azərbaycanın soyuducu və iqlim avadanlıqları sektorunda ODM və 
tərkibində ftor olan qazların istifadəsi və istehlakı haqqında statistik məlumatların 
yığılması və analizi;  

14. Yüksək QİP malik ODM və tərkibində ftor olan qazların dövriyyədən 
çıxarılması haqqında qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə institusional 
tǝkliflǝrin işlənib hazırlanması;  

15. Azərbaycanın soyuducu və iqlim avadanlıqları sektorunda Birliyin dəstəyi 
ilə ozon qatı və iqlim üçün təhlükəsiz yeni texnologiyaların aprobasiya təcrübəsinin 
yayılması;  

16.  Azərbaycan ərazisində soyuducu və iqlim avadanlıqlarının ekoloji 
cəhətdən təhlükəsiz layihələndirilməsi, quraşdırılması, təmiri və texniki xidməti 
üzrə vahid normativ sənədlərin işlənib hazırlanması yönündə Birlik üzvlərinə 
metodiki dəstək göstərilməsi;  

17.  Digər ölkələrin soyuducu və iqlim avadanlıqları birlikləri ilə qarşılıqlı 
əlaqənin təşkili;   

18.  Soyuducu və iqlim avadanlıqlarının istehsalı, layihələndirilməsi, 
quraşdırılması, təmiri, texniki xidməti və istismarı üzrə Azərbaycan Respublikasının 
qanunvericiliyinin və normativ-hüquqi sənədlərinin işlənib hazırlanması ilə yanaşı 
təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin verilməsi;  

19.  Sektor haqqında analitik və statistik məlumatların hazırlanması;  
20.  Soyuducu avadanlıqlar sektorunda atmosferin ozon qatı və Yer planeti 

üçün təhlükəsiz texnologiyalar haqqında məlumatların ixtisaslaşdırılmış KİV-lərdə 
yerləşdirilməsi;  

Birliyin operativ işini Layihənin icrası üzrə Birliyin koordinatoru təşkil edir. 

Layihənin icrası müddətində Birliyə üzvlük Birliyin koordinatorunun e-poçt 
ünvanına doldurulmuş anket formasının göndərilməsi ilə təsdiq edilir. 

Layihənin icrası başa çatdıqdan sonra Birliyə üzv şirkətlər onun fəaliyyətinin davam 
etdirilməsi və hüquqi statusu haqqında müstəqil qərar qəbul edirlər.  

  


