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Tikinti obyektlәrinin mühәndis-kommunikasiya tәminatı
Qaydaları
1. Ümumi müddәalar
1.1. Bu Qaydalar «Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin tәsdiq
edilmәsi, qüvvәyә minmәsi vә bununla bağlı hüquqi tәnzimlәnmә haqqında» Azәrbaycan
Respublikasının 2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ nömrәli Qanununun tәtbiqi barәdә»
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 nömrәli Fәrmanının

1.6.15-ci yarımbәndinin icrasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә hazırlanmışdır vә tikinti
obyektlәrinin mühәndis-kommunikasiya tәminatı üzrә ümumi tәlәblәri müәyyәn edir.
1.2. Bu Qaydalara bina vә qurğuların layihәlәndirilmәsi zamanı mülkiyyәt formasından asılı
olmayaraq, bütün subyektlәr tәrәfindәn riayәt olunmalıdır.
1.3. Bu Qaydalar yeni tikilәn vә yenidәn qurulan bina vә qurğuların layihәlәndirilmәsinә
şamil olunur.

2. Әsas müddәalar
2.1. Bina vә ya qurğunun mühәndis-kommunikasiya tәminatı, obyektin tәyinatına uyğun
olaraq istismar olunması üçün kifayәt etmәli vә onun istismar zamanı tәhlükәsizlik
qaydalarının tәlәblәrinә cavab vermәlidir.
2.2. Bina vә ya qurğunun mühәndis-kommunikasiya tәminatı sistemi, obyektlәrin istismarı
üçün zәruri olan qaz, istilik, rabitә, elektrik, su vә kanalizasiya tәminatı vasitәlәrindәn vә
qurğularından ibarәtdir.
2.3. Bina vә ya qurğunun layihә sәnәdlәrindә aşağıdakılar nәzәrdә tutulmalıdır:
2.3.1. bina vә ya qurğunun tәhlükәsizlik qaydalarına uyğun istismar olunmasının
tәmin edilmәsi;
2.3.2. mühәndis-kommunikasiya tәminatı sistemlәrinә düşәn vә obyektin tәyinatına
uyğun istismar edilmәsi üçün yetәrli olan istismar yüklәrinin göstәricilәri barәdә
mәlumatlar;
2.3.3. zәdәlәnmәsi nәticәsindә dövlәt vә bәlәdiyyә mülkiyyәti, hüquqi vә ya fiziki
şәxslәrin әmlakı vә ya әtraf mühit üçün tәhlükә yarada bilәcәk üstüörtülü elektrik
xәtlәrinin, boru kәmәrlәrinin vә digәr qurğuların yerlәri barәdә mәlumatlar.
2.4. Layihә sәnәdlәrindә bina vә ya qurğuda qәza halları baş verәn zaman su, qaz vә elektrik
verilişini dayandıran texniki vasitәlәr nәzәrdә tutulmalıdır.
2.5. Bina vә qurğuların insanların daimi olduğu yerüstü mәrtәbәlәrindә yerlәşәn otaqlar tәbii
vә süni işıqlandırma ilә, yeraltı mәrtәbәlәr isә insan sağlamlığına ziyan vurmaması üçün
kifayәt edәn süni işıqlandırma ilә tәmin olunmalıdır.
2.6. Texnoloji proseslәrin tәlәblәrinә görә tәbii işıqlandırmanın tәmin edilmәsi mümkün
olmayan bina vә qurğuların yerüstü mәrtәbәlәri insanların sağlamlığına ziyan vurmayan
miqdarda süni işıqlandırma ilә tәmin olunmalıdır.
2.7. Layihә sәnәdlәrindә bina vә qurğunun girişlәrinin işıqlandırılması üçün işıqlandırıcı
vasitәlәr nәzәrdә tutulmalıdır.
2.8. Mühәndis-kommunikasiya tәminatı sistemlәrinin elementlәrindәn insanların yanıq
zәdәlәri almaması üçün layihә sәnәdlәrindә aşağıdakı tәdbirlәr nәzәrdә tutulmalıdır:

2.8.1. isidici cihazların, isti su vә istilikverici boru kәmәrlәrinin sәthinin әlçatan
hissәlәrinin temperaturunun mәhdudlaşdırılması vә ya insanların bu hissәlәrә
toxunmasının qarşısını alan maneәnin quraşdırılması;
2.8.2. hava ilә isitmә sistemi cihazlarından çıxan isti havanın temperaturunun
mәhdudlaşdırılması.
2.9. Bәdbәxt hadisәlәrin baş vermәmәsi vә partlayış zamanı insanların zәdә almasının
qarşısının alınması mәqsәdi ilә layihә sәnәdlәrindә bir sıra tәdbirlәr nәzәrdә tutulmalıdır, o
cümlәdәn:
2.9.1. isitmә vә isti su tәchizatı sistemlәrindә, qazişlәdәn avadanlıqlarda, tüstü
bacaları vә borularında, qaz vә yanğın tәhlükәli mayelәri nәql edәn boru
kәmәrlәrindә tәhlükәsizlik qaydalarına riayәt olunması;
2.9.2. istilik generatorlarının vә maye qaz qurğularında tәhlükәsizlik qaydalarına
riayәt olunması;
2.9.3. isti su tәchizatı vә isitmә sistemlәrindә tәzyiqin vә temperaturun
tәnzimlәnmәsi.
2.10. Mühәndis-kommunikasiya tәminatı komponentlәrinin tikinti obyektinin әsas
fasadlarında, dam örtüklәrindә vә digәr fәza görünüşü sahәlәrindә yerlәşdirilmәsi
qadağandır. Göstәrilәn yerlәrdә hәmin komponentlәr şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ
sәnәdlәrdә nәzәrdә tutulmuş hallarda vә qaydada binanın memarlıq üslubuna uyğun
yerlәşdirilmәli vә ya gizlәdilmәlidir.
2.11. Mühәndis-kommunikasiya tәminatı sistemlәrinin parametrlәri vә digәr
xarakteristikaları bina vә ya qurğuların istismar olunduğu zaman layihә sәnәdlәrinin
tәlәblәrinә uyğun olmalıdır.

3. İctimai, inzibati vә mәişәt binaları
3.1. İctimai, inzibati vә mәişәt binalarında mühәndis-kommunikasiya tәminatı sistemlәri
layihә tapşırığının tәlәblәrinә uyğun olmalıdır.
3.2. İctimai binalarda qaz tәchizatı sistemlәri şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ
sәnәdlәrin tәlәblәrinә vә qaz tәsәrrüfatında tәhlükәsizlik qaydalarına uyğun olaraq
layihәlәndirilmәlidir.
3.3. Mәktәbәqәdәr tәhsil müәssisәlәrindә, teatr vә kinoteatrların bufetlәrindә qaz cihazlarının
quraşdırılması qadağandır.
3.4. Mәktәb binalarında havaisitmә sistemi ventilyasiya sistemi ilә birlәşdirilmiş şәkildә
layihәlәndirildikdә, sistemlәrin avtomatik idarә olunması nәzәrdә tutulmalıdır.
3.5. Tәdris otaqlarının isitmә sistemlәrindә havanın resirkulyasiyasına ancaq qeyri-iş
vaxtlarında yol verilir.

4. Çoxmәnzilli yaşayış binaları
4.1. Çoxmәnzilli yaşayış binalarında tәsәrrüfat-içmәli vә isti su tәchizatı, kanalizasiya,
isitmә, havalandırma, elektrik tәchizatı, qaz tәchizatı, telefonlaşdırma, televiziya antenlәri,
hәmçinin şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun olaraq,
avtomatik yanğın siqnalizasiyası, xәbәrverici, tәxliyәnin tәşkil edilmәsi vә layihә
tapşırığında göstәrilәn digәr mühәndis sistemlәri nәzәrdә tutulmalıdır.
4.2. Hündürlüyü 10 mәrtәbәdәn çox olan yaşayış binalarının qaz kәmәri boruları qüvvәdә
olan qaz tәchizatı üzrә layihәlәndirmә normalarına uyğun olaraq, binanın fasadı ilә
çәkilmәlidir.
4.3. Damda yerlәşәn qazanxanaların yaşayış sahәlәrinin bilavasitә örtüklәrinin üstündә
(yaşayış sahәsinin örtüyü qazanxananın döşәmәsi üçün әsas ola bilmәz) vә ya yaşayış
sahәlәri ilә yanaşı (hündürlüyü fәrqli olan binalarda) yerlәşdirilmәsinә yol verilmir.
4.4. Binanın damından yağış sularının kәnarlaşdırılması şәhәrsalma vә tikintiyә dair
normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun olaraq hәll olunmalıdır.
Qeyd. Bu Qaydalarda dәyişikliklәr Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4
sentyabr tarixli 695 nömrәli Fәrmanının 5-ci hissәsinә uyğun olaraq edilә bilәr.
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