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Bakı şәhәri, 18 dekabr 2015-ci il 

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 28 iyun tarixli 1578 nömrәli Sәrәncamı 
ilә tәsdiq edilmiş «2008-2015-ci illәrdә Azәrbaycan Respublikasında yoxsulluğun 
azaldılması vә davamlı inkişaf Dövlәt Proqramı»nın hәyata keçirilmәsi üzrә Tәdbirlәr 
Planı (2011-2015-ci illәr)»nın 1.4.1.3-cü yarımbәndinin icrasını vә dövlәt vәsaitlәri 
hesabına maliyyәlәşdirilәn tikinti obyektlәrinin dәyәrinin cari smeta qiymәtlәri ilә 
müәyyәn edilmәsi üçün resurs metodunun tәtbiq edilmәsini tәmin etmәk mәqsәdi ilә, 
Azәrbaycan Respublikası Fövqәladә Hallar Nazirliyinin Azәrbaycan Respublikasının 
Maliyyә Nazirliyi, Azәrbaycan Respublikasının İqtisadiyyat vә Sәnaye Nazirliyi, 
Azәrbaycan Respublikasının Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyi, Azәrbaycan 
Respublikasının Nәqliyyat Nazirliyi, Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika 
Komitәsi vә Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Şәhәrsalma vә Arxitektura Komitәsi ilә 
razılaşdırılmış tәklifini nәzәrә alaraq Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti 
qәrara alır: 

1. 2016-cı il iyulun 1-dәn Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә dövlәt vәsaitlәri 
hesabına maliyyәlәşdirilәn tikinti obyektlәrinin qiymәtlәndirilmәsi üçün yeni smeta-
normativ vә qiymәtqoyma sisteminin vә onun әsasında qiymәtqoymanın resurs 
metodunun (bundan sonra — resurs metodu) hazırda tikintinin ehtimal olunan qiymәtinin 
tәyin edilmәsindә istifadә olunan 1991-ci ilin mövcud smeta-normativ bazası ilә paralel 
olaraq tәtbiqinә icazә verilsin. 

2. Nәzәrә alınsın ki, resurs metodu tikintidә istifadә edilәn materialların, mәmulatların, 
konstruksiyaların, mebel-inventar vә avadanlıqların, hәmçinin tikinti maşın vә 
mexanizmlәrinin vә avtonәqliyyat vasitәlәrinin istismarının (bundan sonra — resurslar) 
mövcud cari qiymәtlәrinә, habelә tikintidә әmәyin ödәnilmәsi üçün qüvvәdә olan tarif 
dәrәcәlәrinә әsaslanaraq tәtbiq edilir. 

3. «Tikintidә müqavilә qiymәtlәrinin hesablanmasında bazis-әmsal üsulunun tәtbiq 
edilmәsi haqqında» Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 1995-ci il 4 sentyabr 
tarixli 200 nömrәli qәrarı 2017-ci il iyulun 1-dәn lәğv edilsin vә obyektlәrin dәyәrinin 
1991-ci ilin bazis-smeta qiymәti әsasında qiymәtlәndirilmәsi metodikasının tәtbiqi 
dayandırılsın. Bununla әlaqәdar olaraq «Azәrbaycan Respublikasının Fövqәladә Hallar 
Nazirliyi tәrәfindәn tikinti sahәsindә dövlәt nәzarәtinin mәrhәlәlәrlә hәyata keçirilmәsi 
Qaydaları»nın tәsdiq edilmәsi barәdә» Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 
2008-ci il 5 dekabr tarixli 272 nömrәli qәrarı 2017-ci il iyulun 1-dәn lәğv edilsin. 

4. Azәrbaycan Respublikasının Fövqәladә Hallar Nazirliyinә tapşırılsın ki: 



4.1. yeni smeta-normativ vә qiymәtqoyma sisteminә aid müvafiq texniki-
normativ hüquqi aktların hazırlanıb tәsdiq edilmәsini vә Hüquqi Aktların Dövlәt 
Reyestrinә daxil edilmәsini 2016-cı il fevralın 15-dәk tәmin etsin; 

4.2. dövlәt element-smeta normaları toplularının cәdvәllәrindә nәzәrdә tutulmuş 
resursların cari qiymәtinin müәyyәn edilmәsi üçün 20 (iyirmi) tәqvim günü 
müddәtindә hәmin resursların nomenklaturalarını vә tarif dәrәcәlәrini 
hazırlayaraq: 

4.2.1. materiallar, mәmulatlar, konstruksiyalar, mebel-inventar vә 
avadanlıqlarla bağlı resurslar üzrә siyahının Azәrbaycan Respublikasının 
Dövlәt Statistika Komitәsinә; 

4.2.2. tikintidә әmәyin ödәnilmәsi üçün tarif dәrәcәlәri üzrә mәlumatların 
Azәrbaycan Respublikasının Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi 
Nazirliyinә; 

4.2.3. tikinti maşın vә mexanizmlәrinin vә avtonәqliyyat vasitәlәrinin 
istismarı üzrә siyahının (tikinti üçün yükdaşıma mәsәlәlәri dә daxil 
olmaqla) Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat Nazirliyinә tәqdim 
edilmәsini tәmin etsin; 

4.3. bu qәrarın 5-ci hissәsindә göstәrilәn mәlumatlar tәqdim edildikdәn sonra cari 
qiymәtlәr әsasında resursların cari smeta qiymәtlәrinin hesablanmasını vә 
tikintidә әmәyin ödәnilmәsi üzrә müvafiq mәlumatların hazırlanmasını, onların 
tәsdiq vә cari smeta qiymәtlәri toplularının çap edilmәsini, hәmin sәnәdlәrin 
Azәrbaycan Respublikası Fövqәladә Hallar Nazirliyinin rәsmi internet sәhifәsindә 
yerlәşdirilmәsini 2016-cı il iyunun 1-dәk tәmin etsin; 

4.4. Azәrbaycan Respublikasında inflyasiya dәrәcәsindә vә ya dövlәt tәrәfindәn 
tәnzimlәnәn qiymәtlәrdә baş verә bilәcәk dәyişikliklәrlә bağlı, hәmçinin digәr 
sәbәblәrdәn resursların vә әmәyin ödәnilmәsi üzrә tarif dәrәcәlәrinin 
qiymәtlәrindә hәr hansı dәyişiklik müşahidә edildiyi halda, ildә bir dәfәdәn az 
olmayaraq, hәmin resurslar üzrә bu qәrarın 5-ci hissәsindә göstәrilәn dövlәt 
orqanlarının müәyyәn etdiyi yeni mәlumatlar әsasında resursların cari smeta 
qiymәtlәrini yenidәn hesablayaraq, onların tәsdiq edilmәsini tәmin etsin; 

4.5. 2 (iki) ay müddәtindә aidiyyәti dövlәt orqanları ilә birlikdә üstәlik xәrclәr vә 
smeta gәliri üzrә normativlәrin, «Tikilmәkdә olan müәssisәlәrin vә digәr 
obyektlәrin müdiriyyәtinin saxlanılması xәrclәrinin limitlәri»nin (texniki 
nәzarәtçinin saxlanılması xәrclәri dә daxil olmaqla), hәmçinin digәr 
limitlәşdirilmiş xәrc normalarının hәdlәrini müәyyәnlәşdirib, tәsdiq edilmәsi üçün 
tәkliflәrini Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinә tәqdim etsin. 

5. Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsinә, Azәrbaycan 
Respublikasının Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyinә vә Azәrbaycan 
Respublikasının Nәqliyyat Nazirliyinә tapşırılsın ki: 

5.1. Azәrbaycan Respublikasının Fövqәladә Hallar Nazirliyi tәrәfindәn resursların 
nomenklaturaları vә әmәyin ödәnilmәsi üzrә tarif dәrәcәlәri tәqdim edildikdәn 
sonra aidiyyәti üzrә cari qiymәtlәri mövcud qaydalara uyğun olaraq 



müәyyәnlәşdirib, müvafiq mәlumatları Azәrbaycan Respublikasının Fövqәladә 
Hallar Nazirliyinә 2016-cı il martın 1-dәk tәqdim etsinlәr; 

5.2. resurs metodunun tәtbiqinә başlanıldığı vaxtdan Azәrbaycan Respublikasının 
Fövqәladә Hallar Nazirliyi tәrәfindәn müvafiq qaydada aidiyyәti üzrә tәqdim 
olunacaq siyahılara әsasәn resursların vә әmәyin ödәnilmәsi üzrә tarif 
dәrәcәlәrinin cari qiymәtlәri barәdә mәlumatları operativ qaydada hazırlayıb 
Fövqәladә Hallar Nazirliyinә tәqdim etsinlәr. 

6. Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyinә tapşırılsın ki, yeni smeta-normativ vә 
qiymәtqoyma sisteminә aid texniki-normativ hüquqi aktların tәtbiqi vә 
tәkmillәşdirilmәsinә aid tәdbirlәrin vә resurs metodu üzrә müvafiq işlәrin aparılması vә 
tәnzimlәnmәsi ilә bağlı digәr tәşkilati mәsәlәlәrin maliyyәlәşdirilmәsini tәmin etsin. 

7. Azәrbaycan Respublikasının Fövqәladә Hallar Nazirliyinә, Azәrbaycan 
Respublikasının Әmәk vә Әhalinin Sosial Müdafiәsi Nazirliyinә, Azәrbaycan 
Respublikasının Nәqliyyat Nazirliyinә vә Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika 
Komitәsinә tapşırılsın ki, bu qәrardan irәli gәlәn digәr mәsәlәlәri hәll etsinlәr. 
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