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Tikinti layihәlәrinin ekspertizadan keçirilmәsi Qaydaları
1. Ümumi müddәalar
1.1. Bu Qaydalar Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin
(bundan sonra — Mәcәllә) 90.4-cü maddәsinә uyğun olaraq hazırlanmışdır vә
Azәrbaycan Respublikası Fövqәladә Hallar Nazirliyinin Tikintidә Tәhlükәsizliyә Nәzarәt
Dövlәt Agentliyinin (bundan sonra — Agentlik) nәzdindә fәaliyyәt göstәrәn

Tәsisatdankәnar Dövlәt Ekspertiza Baş İdarәsi (bundan sonra — ekspertiza müәssisәsi)
tәrәfindәn müәyyәn obyektin tikintisi (inşası, әsaslı tәmiri, yenidәn qurulması, bәrpası vә
ya sökülmәsi) ilә bağlı şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә әsasәn
hazırlanmış tikinti layihәsinin ekspertizadan keçirilmәsi mexanizmini müәyyәn edir.
1.2. Tikinti layihәlәrinin ekspertizadan keçirilmәsindә mәqsәd hәmin layihәlәrin
etibarlılıq vә tәhlükәsizlik baxımından şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin
tәlәblәrinә uyğunluğunun yoxlanılmasından, dövlәt vәsaitlәri hesabına maliyyәlәşdirilәn
obyektlәrә ayrılmış vәsaitlәrin sәmәrәli istifadәsinin qiymәtlәndirilmәsindәn ibarәtdir.

2. Ekspertizadan keçirilmәsi tәlәb olunan tikinti layihәlәri
2.1. Mәcәllәnin 88.1-ci maddәsinә әsasәn bu Qaydaların 3.1-ci bәndindә nәzәrdә
tutulmuş obyektlәrin tikinti layihәlәri istisna olmaqla, mülkiyyәt formasından vә
tәyinatından asılı olmayaraq aşağıdakı tikinti layihәlәrinin ekspertizadan keçirilmәsi
mәcburidir:
2.1.1. tikintisinә icazә tәlәb olunan obyektlәrin tikinti layihәlәri — şәhәrsalma vә
tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin, o cümlәdәn yanğın tәhlükәsizliyi tәlәblәrinә
uyğunluğunun yoxlanılması baxımından;
2.1.2. dövlәt vәsaitlәri hesabına maliyyәlәşdirilәn obyektlәrin layihә vә smeta
sәnәdlәri — bu Qaydaların 2.1.1-ci bәndindә nәzәrdә tutulanlardan әlavә, hәm dә
hәmin tikinti obyektlәrinә ayrılmış vәsaitlәrdәn sәmәrәli istifadәnin
qiymәtlәndirilmәsi baxımından.
2.2. Bu Qaydaların 3.1-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş obyektlәr istisna olmaqla,
mürәkkәb-texniki vә ya tәhlükә potensiallı obyektlәrin, komplekslәrin vә bu qәbildәn
olan başqa tikinti obyektlәrinin sökülmәsi ilә bağlı tәrtib olunmuş tikinti layihәlәrinin
tikinti (söküntü) işlәrinin tәşkili bölmәsi ekspertizadan keçirilmәlidir.
2.3. Ekspertizadan keçirilmiş tikinti layihәlәrindә konstruktiv vә dayanıqlığa tәsir edә
bilәcәk dәyişikliklәr edildikdә, hәmin layihәlәr bu Qaydaların 2.1-ci bәndindә nәzәrdә
tutulmuş mәnada tәkrar ekspertizadan keçirilmәlidir.
2.4. Bu Qaydaların 2.1-ci bәndindә göstәrilәn obyektlәrin tikinti layihәlәri sifarişçinin
istәdiyi hallarda vә müstәqil müraciәti әsasında tikintiyә icazә icraatından әvvәl dә bu
Qaydaların tәlәblәrinә uyğun olaraq ekspertizadan keçirilir.
2.5. Azәrbaycan Respublikasının qanunlarında, Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin
aktlarında, Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin normativ hüquqi aktlarında,
habelә Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrdә nәzәrdә
tutulduğu hallarda, elәcә dә sifarişçinin tәşәbbüsü ilә tikintiyә dair Texniki-İqtisadi
Hesablamalar (TİH), Texniki-İqtisadi Әsaslandırmalar (TİӘ) vә Tender layihәlәri dә
ekspertizadan keçirilir.

3. Ekspertizadan keçirilmәsi tәlәb olunmayan tikinti layihәlәri
3.1. Aşağıdakı tikinti layihәlәrinin ekspertizadan keçirilmәsi tәlәb olunmur:

3.1.1. insanların yaşaması vә toplanması, habelә istehsalat fәaliyyәtinin hәyata
keçirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmayan birmәrtәbәli, aşırımının uzunluğu әn çoxu 6
metr olan tikinti obyektlәrinin layihәlәri;
3.1.2. sanitar-mühafizә zonalarının ayrılmasını tәlәb etmәyәn vә ya mövcud
sanitar-mühafizә zonalarından istifadә olunması şәrtilә tikilmәsi nәzәrdә tutulan
istehsalat tәyinatlı, sahәsi әn çoxu 1000 m2, hündürlüyü vә aşırımının uzunluğu әn
çoxu 6 metr olan birmәrtәbәli tikinti obyektlәrinin layihәlәri;
3.1.3. mövcud tikinti obyektlәrinә vә (vә ya) onların hissәlәrinә hәmin
obyektlәrin konstruktiv vә digәr tәhlükәsizlik göstәricilәrinә tәsir etmәyәn vә
icazә verilmiş tikintinin parametrlәrini keçmәyәn dәyişikliklәrin edilmәsi barәdә
tikinti layihәlәri;
3.1.4. ekspertizadan keçirilmiş, tәkrar istifadә olunan vә ya birtipli layihәlәr
әsasında hәmin layihәlәrdә nәzәrdә tutulmuş şәraitә (qrunt, iqlim şәraiti, seysmik
rayonlaşdırma vә digәr) uyğun zonalarda inşa edilәcәk tikinti obyektlәrinin
layihәlәrinin 0 (sıfır) sәviyyәsindәn yuxarı hissәsi, habelә tikinti obyektlәrinә
onların konstruktiv vә digәr tәhlükәsizlik göstәricilәrinә tәsir göstәrmәyәn
dәyişikliklәrin edilmәsi barәdә layihәlәr;
3.1.5. Mәcәllәnin 79-80-ci maddәlәrinә uyğun olaraq tikintisinә icazә tәlәb
olunmayan vә barәsindә mәlumatlandırma icraatının tәtbiq olunduğu obyektlәrin
tikinti layihәlәri.
3.2. Bu Qaydaların 3.1.3-cü vә 3.1.4-cü bәndlәrindә nәzәrdә tutulmuş layihәlәrlә bağlı
hәr hansı şübhәlәr olduqda, yerli icra hakimiyyәti orqanı şübhә doğuran halların
aydınlaşdırılması barәdә ekspertiza müәssisәsinә sorğu ilә müraciәt edir. Sorğuya
obyektin tikinti layihәsi әlavә olunmalıdır.
3.3. Bu Qaydaların 3.2-ci bәndindә göstәrilәn sorğunun daxil olduğu tarixdәn 10 gün
müddәtindә ekspertiza müәssisәsi tәrәfindәn sorğuda aydınlaşdırılması tәlәb olunan
halların şәhәrsalma vә tikinti qanunvericiliyinә uyğunluğu vә tәqdim edilmiş layihәnin
ekspertizadan keçirilmәsinin zәruriliyi vә ya belә zәrurәtin olmadığı barәdә yerli icra
hakimiyyәti orqanına әsaslandırılmış cavab vermәlidir.

4. Ekspertiza müәssisәsinә tәqdim edilәn sәnәdlәrin tәrkibi vә tikinti
layihәlәrinin ekspertizadan keçirilmәsi qaydası
4.1. Sifarişçinin tikintiyә icazә icraatı çәrçivәsindә tәqdim etdiyi sәnәdlәrin tamlığı
Mәcәllәnin 75.2-ci maddәsinә uyğun olaraq tәmin olunduqdan sonra yerli icra
hakimiyyәti orqanı tikinti layihәlәrini ekspertizadan keçirilmәsi üçün ekspertiza
müәssisәsinә göndәrir.
4.2. Ekspertizadan keçirilmәsi üçün tәqdim olunan tikinti layihәsinә aşağıdakı sәnәdlәr
әlavә edilmәlidir:
4.2.1. layihәçinin lisenziyasının surәti;
4.2.2. izahat yazısı (obyekt haqqında müfәssәl mәlumat);

4.2.3. tikinti layihәsinin hazırlanması zamanı istifadә olunmuş şәhәrsalma vә
tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin layihәçi tәrәfindәn tәsdiq edilmiş siyahısı;
4.2.4. tәchizat müәssisәlәri tәrәfindәn verilmiş texniki şәrtlәr;
4.2.5. aşağıdakı bölmәlәrdәn ibarәt olan tikinti layihәsi:
4.2.5.1. mühәndis-axtarış işlәri;
4.2.5.2. tikinti әrazisinin baş planı, memarlıq-planlaşdırma bölmәsi;
4.2.5.3. konstruksiya bölmәsi;
4.2.5.4. mühәndis-kommunikasiya tәminatı bölmәsi;
4.2.5.5. texnologiya bölmәsi (Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr
Kabinetinin müәyyәn etdiyi hallarda);
4.2.5.6. ekologiya bölmәsi;
4.2.5.7. tikinti (söküntü) işlәrinin tәşkili bölmәsi;
4.2.5.8. smeta bölmәsi (tikintisi dövlәt vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilәn
obyektlәr üçün).
4.3. Tikinti obyektinin sökülmәsi ilә bağlı ekspertizadan keçirilmәsi üçün tәqdim olunan
tikinti layihәsinә bu Qaydaların 4.2.4-cü, 4.2.5.1-ci, 4.2.5.5-ci yarımbәndlәrindә
göstәrilәn sәnәdlәrin әlavә olunması tәlәb edilmir.
4.4. Ekspertiza müәssisәsi bu Qaydaların 4.2-ci vә 4.3-cü bәndlәrinә uyğun olaraq tәqdim
olunmuş sәnәdlәrin tamlığını 5 gün müddәtindә yoxlayır.
4.5. Tәqdim edilmiş sәnәdlәr natamam olduqda, ekspertiza müәssisәsi sifarişçiyә vә
müvafiq yerli icra hakimiyyәti orqanına bu barәdә mәlumat verir vә sәnәdlәrin tamlığının
tәmin olunması üçün 5 gün müddәt tәyin edir. Göstәrilәn müddәt әrzindә sәnәdlәrin
tamlığı tәmin edilmәdiyi vә hәmin sәnәdlәr olmadan rәy verilmәsi mümkün olmadığı
tәqdirdә, tikinti layihәsi müvafiq yerli icra hakimiyyәti orqanına, tikinti layihәsi bu
Qaydaların 2.4-cü bәndinә uyğun olaraq tәqdim edildiyi hallarda isә sifarişçiyә qaytarılır.
4.6. Tikinti layihәlәri ekspertiza müәssisәsi ilә sifarişçi arasında bağlanmış müqavilә
әsasında ekspertizadan keçirilir.
4.7. Ekspertiza zamanı tikinti layihәsinin şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin
tәlәblәrinә uyğun olmadığı aşkar edildiyi halda, hәmin sәnәdә istinad edilmәklә, mövcud
çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün ekspertiza müәssisәsi birbaşa sifarişçiyә
müraciәt edir vә bu mәqsәdlә ona 10 gün müddәt tәyin edir.
4.8. Birbaşa müraciәtdә göstәrilәn çatışmazlıqlar hәmin müddәt әrzindә aradan
qaldırılmadıqda ekspertiza müәssisәsi әsaslandırılmış rәy verir vә hәmin rәy rәsmi
qaydada tikintiyә icazә verәn müvafiq yerli icra hakimiyyәti orqanına, tikinti layihәsi bu
Qaydaların 2.4-cü bәndinә uyğun olaraq tәqdim edildiyi hallarda isә sifarişçiyә
göndәrilir.

4.9. Mәrhәlәli layihәlәndirmә yolu ilә inşa edilәn obyektlәrin tikinti layihәlәrinin
müvafiq olaraq mәrhәlәlәr üzrә ekspertizadan keçirilmәsinә icazә verilir.
4.10. Tikintisi dövlәt vәsaiti hesabına maliyyәlәşdirilmәyәn obyektin tikinti layihәsinin
smeta bölmәsi dә sifarişçinin arzusu ilә ekspertizadan keçirilir.
4.11. Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı beynәlxalq müqavilәlәrdә nәzәrdә
tutulduğu hallarda xarici dövlәtlәrin vә ya beynәlxalq tәşkilatların şәhәrsalma vә tikinti
ilә bağlı normativlәri vә standartları tәtbiq olunmaqla hazırlanmış tikinti layihәlәrinin
ekspertizadan keçirilmәsi zamanı ekspertiza müәssisәsi bu sahәdә tәcrübәsi olan xarici
mütәxәssislәr cәlb edә bilәr vә (vә ya) hәmin layihәlәr üzrә hesablamaların aparılması
üçün müvafiq xarici vә ya beynәlxalq proqram tәminatlarından istifadә edә bilәr.

5. Tikinti layihәlәrinә dair ekspertiza müәssisәsinin rәyinin hazırlanması
5.1. Tikinti layihәsinin ekspertizadan keçirilmәsinin nәticәsinә dair ekspert rәyi
hazırlanır. Hәmin rәy xüsusi mühafizә nişanları olan blankda 3 nüsxәdә tәrtib olunur, hәr
bir nüsxә ekspertlәr tәrәfindәn imzalanır, ekspertiza müәssisәsinin rәhbәri tәrәfindәn
tәsdiq edilir vә müvafiq qaydada qeydiyyata alınır.
5.2. Ekspertiza müәssisәsinin rәyinin iki nüsxәsi müvafiq yerli icra hakimiyyәti orqanına,
tikinti layihәsi bu Qaydaların 2.4-cü bәndinә uyğun olaraq tәqdim edildiyi hallarda isә
sifarişçiyә göndәrilir. Rәyin üçüncü nüsxәsi isә ekspertiza müәssisәsindә saxlanılır.
5.3. Ekspertiza müәssisәsinin rәyindә tikinti layihәsinin şәhәrsalma vә tikintiyә dair
normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğu (uyğunsuzluğu) әsaslandırılmalıdır.
5.4. Bu Qaydalara uyğun olaraq ekspertizadan keçirilmiş tikinti layihәlәrinin bir nüsxәsi
ekspertiza müәssisәsindә saxlanılır.

6. Tikinti layihәlәrinin ekspertizadan keçirilmәsi müddәti
6.1. Tikinti layihәlәrinin ekspertizası bağlanmış müqavilәnin qüvvәyә mindiyi andan 20
gün müddәtindә keçirilir.
6.2. Siyahısı Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn müәyyәn edilәn
mürәkkәb-texniki vә ya tәhlükә potensiallı obyektlәrin, komplekslәrin vә bu qәbildәn
olan başqa tikinti obyektlәrinin layihәlәrinin ekspertizadan keçirilmәsi müddәti 3 ayadәk
uzadılır.
6.3. Bu Qaydaların 4.7-ci bәndinә әsasәn ekspertiza müәssisәsi çatışmazlıqların aradan
qaldırılması üçün birbaşa sifarişçiyә müraciәt etdiyi hallarda tikinti layihәlәrinin
ekspertizadan keçirilmәsi müddәtinin axını 10 günәdәk dayandırılır.

7. Tikinti layihәlәrinin ekspertizasının maliyyәlәşdirilmәsi
7.1. Tikinti layihәlәrinin ekspertizadan keçirilmәsi ilә bağlı xәrclәri ekspertiza müәssisәsi
ilә sifarişçi arasında bağlanmış müqavilә әsasında sifarişçi ödәyir.
7.2. Ekspertiza xәrclәri sifarişçi tәrәfindәn, ekspertizanın nәticәsinә dair ekspert rәyinin
mәzmunundan asılı olmayaraq ödәnilir.

7.3. Bu Qaydaların 3.2-ci bәndinә müvafiq olaraq sorğu göndәrildiyi hallarda sifarişçi
tәrәfindәn xәrc ödәnilmir.

8. Yekun müddәalar
8.1. Ekspertizaya tәqdim edilәn tikinti layihәlәri dövlәt dilindә tәrtib olunmalıdır.
8.2. Bu Qaydaların 3.1-ci bәndindә göstәrilәn obyektlәrin tikinti layihәlәri sifarişçinin
istәdiyi hallarda vә müstәqil müraciәti әsasında bu Qaydaların tәlәblәrinә uyğun olaraq
ekspertizadan keçirilir.
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