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Tәhlükә potensiallı vә ya dövlәt әhәmiyyәtli tikinti
obyektlәrinin tikintisinә icazә ilә bağlı
Әlavә tәlәblәr
1. Bu sәnәd «Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin tәsdiq
edilmәsi, qüvvәyә minmәsi vә bununla bağlı hüquqi tәnzimlәmә 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 1.6.20-ci yarımbәndinin icrasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә hazırlanmışdır vә
tәhlükә potensiallı vә ya dövlәt әhәmiyyәtli tikinti obyektlәrinin tikintisinә icazә ilә bağlı
әlavә tәlәblәri müәyyәn edir.
2. Tәhlükә potensiallı tikinti obyektlәrinin tikintisinә icazә ilә bağlı aşağıda göstәrilәn
әlavә tәlәblәr müәyyәn edilir:

2.1. diametri 1000 millimetrdәn artıq olan magistral (neft, qaz, su vә kanalizasiya)
boru kәmәrlәrindә siqnalizasiya sisteminin quraşdırılması vә magistral boru
kәmәrlәri boyunca sağ vә sol tәrәflәrdә müvafiq normalara uyğun mühafizә
zonalarının saxlanması;
2.2. su vә istilik elektrik stansiyalarının tikintisindә әrazinin mikroseysmikliyinin
tәyini;
2.3. hәcmi 10 milyon kubmetrdәn artıq olan su hövzәlәrindә (anbarlarında) vә
onların bәndlәrindә (hidrotexniki qurğularında) daimi monitorinqin keçirilmәsi vә
fövqәladә halın baş vermәsi gözlәnildikdә qәza vәziyyәtinin dәrhal aradan
qaldırılması sisteminin, elәcә dә potensial tәhlükәli әrazilәrdә әhalinin
qabaqcadan xәbәrdarlıq edilmәsi sisteminin yaradılması;
2.4. neft emalı maddәlәrinin istehsalı zavodlarında әtraf mühitin, insanların vә
istehsal proseslәrinin tәhlükәsizliyini tәmin edәn qoruyucu konstruksiya vә
qurğuların inşası;
2.5. hәcmi 20 min tondan artıq olan neft vә neft mәhsullarının saxlanılması üçün
anbarlarda vә maye qazların izometrik anbarlarında siqnalizasiya sisteminin
quraşdırılması, konstruksiya elementlәrinin odadavamlılıq dәrәcәsinin 1 (bir)
dәrәcә artırılması vә ildırımötürücü sistemlәrin tәtbiqi;
2.6. maye qaz, neft vә neft mәhsullarının rezervuar parklarında ildırımötürücü
sistemlәrin tәtbiqi vә qәza zamanı maye axıntısının qarşısını alan dambaların
tikintisi;
2.7. hәcmi 5 (beş) min kubmetrdәn artıq olan tezalışan, maye saxlamaq üçün
rezervuarların vә qazholderlәrin konstruksiyalarının etibarlılığının vә tikişlәrin
kipliyinin yoxlanılma sınaqlarının aparılması;
2.8. dәniz şelfindә quraşdırılan neft vә qazçıxarma platformalarında eninә
rәqslәrin (seysmik, külәk vә s. tәsirindәn) söndürülmәsi üçün konstruktiv hәllәrin
tapılması, әtraf mühitin qorunması, insanların tәxliyәsi vә istehsal proseslәrindә
tәhlükәsizlik sistemlәrinin tәminatı;
2.9. gücü saatda 2 (iki) milyon kubmetrdәn yuxarı olan kompressor
stansiyalarında, gücü saatda 2 (iki) milyon kilokaloridәn artıq olan
qazanxanalarda ventilyasiya sistemlәrindә sәsboğucular qoyulmasının nәzәrdә
tutulması vә sәs-küyün normativ hәddi keçmәmәsinin tәmin olunması;
2.10. dövlәt әhәmiyyәtli hidrotexniki qurğularda qәzaların qarşısının alınması
mәqsәdi ilә әlavә suburaxıcı qurğuların nәzәrә alınması, eninә rәqslәrin (seysmik,
külәk vә s. tәsirindәn) söndürülmәsinin konstruktiv hәllәrinin tәminatı;
2.11. sel vә daşqın sularından qoruyucu bәndlәrdә vә torpaq sürüşmәlәrindәn
istinad divarlarında ehtiyatlılıq әmsalının 2-yә qәdәr artırılması;
2.12. partlayıcı, pirotexniki, zәhәrlәyici, tezalovlanan, tezalışan, radioaktiv,
kimyәvi vә әtraf mühit üçün tәhlükәli maddәlәrin, materialların, tullantıların vә
hәrbi sursatın istehsalı, emalı, istifadәsi, saxlanılması, mәhvi vә basdırılması, o
cümlәdәn işlәnmiş nüvә yanacağının basdırılması hәyata keçirilәn tikinti

obyektlәrindә tәhlükәsizlik vә xәbәrdarlıq, habelә nüvә vә radiasiya tәhlükәsizliyi
sisteminin quraşdırılması, xüsusi izolyasiya tәdbirlәrinin nәzәrdә tutulması;
2.13. üzvi tәrkibli xammalın qәbulu, saxlanılması, nәqli vә emalı ilә bağlı ümumi
tutumu 500 tondan artıq olan taxıl terminalları, elevatorlar, anbarlarda temperatur
sensorlarının vә operativ boşaltma sistemlәrinin quraşdırılması, onların aspirasiya
qurğuları ilә bloklaşdırılması vә tәmizlәnmә sistemlәrinin yaradılması;
2.14. istehsal gücü 100 ton/gün vә daha artıq olan un dәyirmanlarında, 5 (beş)
ton/saat vә daha artıq olan maya (solod) emalı müәssisәlәrindә, 20 ton/saat vә
daha artıq olan üzvi tәrkibli xammalın emalı vә qurudulması obyektlәrindә üzvi
tәrkibli xammalın tәmizlәnmәsi vә emalı sahәlәrinin bir-birindәn tәcrid edilmәsi,
müvafiq aspirasiya vә ventilyasiya qurğularının yaradılması, tullantıların emal
sahәlәrindәn kәnarda xüsusi anbarlara yerlәşdirilmәsi;
2.15. istehsal gücü 3 (üç) ton/saat vә daha artıq olan qarışıq yem istehsalı
obyektlәrindә xammalın, yem qarışıqlarının fәrdi qaydada anbarlarda saxlanması,
müvafiq aspirasiya qurğularının vә partlayış gücünün zәiflәdicilәrinin
quraşdırılması;
2.16. gücü 4 (dörd) kilovat, 1500 dövr/dәq-dәn artıq olan aspirasiya qurğularında
avadanlıqların texniki pasportlarının olması, hәr bir üzvi xammala uyğun filtrtsiklonların quraşdırılması vә maqnit mühafizә sistemlәrinin yaradılması;
2.17. çoxmәrtәbәli binaların yeraltı vә yerüstü hissәlәrindә yerlәşәn, 100-dәn artıq
avtomobil üçün dayanacağı olan qarajlarda yanğından mühafizә vә ventilyasiya
sistemlәrinin quraşdırılması, o cümlәdәn onların müvafiq yanğınsöndürmә
avadanlığı vә maddәlәri (materialları) ilә tәminatı;
2.18. yüksәkgәrginlikli elektrikötürücü xәtlәr boyunca mühafizә zonalarının
saxlanılması vә qurğularında «mühafizә-torpaqlama» tәlәblәrinin yerinә
yetirilmәsi;
2.19. yanacaqdoldurma (neft vә qaz) obyektlәrindә yanğından mühafizә
sistemlәrinә vә avadanlıqlarına, o cümlәdәn yanğınsöndürmә maddәlәrinә
(materiallarına) olan tәlәblәrin yerinә yetirilmәsi;
2.20. ionlaşdırıcı şüalanma generatorlarının (rentgen avadanlığı, neytron
generatoru avadanlığı, yüklü hissәciklәrin sürәtlәndiricilәri) istifadәsini,
istehsalını vә tәmirini hәyata keçirәn obyektlәrdә nüvә vә radiasiya tәhlükәsizliyi
sistemlәrinin nәzәrdә tutulması;
2.21. nüvә (atom) reaktorlarının istifadәsini vә ya istismarını, elәcә dә nüvә
yanacağının istehsalını vә zәnginlәşdirilmәsini, işlәnmiş nüvә yanacağının
emalını hәyata keçirәn obyekt vә qurğularda radiasiyadan qorunma vә nüvә
tәhlükәsizliyi sistemlәrinin nәzәrdә tutulması.
3. Dövlәt әhәmiyyәtli tikinti obyektlәrinin tikintisinә icazә ilә bağlı aşağıda göstәrilәn
әlavә tәlәblәr müәyyәn edilir:
3.1. respublika әhәmiyyәtli muzeylәrdә, dövlәt kitabxanalarında vә arxivlәrindә
tәyinatından asılı olaraq yanğından mühafizә sistemlәrinә vә avadanlıqlarına, o

cümlәdәn yanğınsöndürmә maddәlәrinә (materiallarına) olan tәlәblәrin yerinә
yetirilmәsi;
3.2. dünya, ölkә vә yerli әhәmiyyәtli tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrindә (o
cümlәdәn memarlıq abidәlәrindә) bәrpa, güclәndirmә vә yenidәnqurma işlәrinin
aparılması mәqsәdi ilә vizual vә instrumental müayinәlәrin aparılması;
3.3. nüvә (atom) reaktorlarında nüvә vә radiasiya tәhlükәsizliyi sistemlәrinin
nәzәrdә tutulması;
3.4. metro stansiyalarının giriş (dәhliz) vә tunel konstruksiyalarının (әsasәn
örtüklәrin) xüsusi hallarda baş verә bilәcәk әlavә yüklәrin layihәlәndirilmәdә
nәzәrә alınması, tunellәrdәn müvәqqәti sığınacaq kimi istifadәsinin tәmin
edilmәsi tәlәblәrinin yerinә yetirilmәsi;
3.5. aşırımı 100 metrdәn vә ya uzunluğu 1000 metrdәn artıq olan körpülәrdә
eninә rәqslәrin (seysmik, külәk vә s. tәsirindәn) söndürülmәsinin konstruktiv
hәllәrinin tәminatı;
3.6. tutumu 2 (iki) min nәfәrdәn artıq olan qapalı vә üstüörtülü idman
qurğularında vә konsert, konfrans saraylarında daxili divar üzlüklәrinin, asma
tavan vә örtüklәrinin materiallarının vә konstruksiyalarının odadavamlılığa vә
radiasiya fonunun dәrәcәsinә görә sınaq nәticәlәrinin, elәcә dә bu obyektlәrin
akustik hesablamalarının yerinә yetirilmәsi;
3.7. dövlәt vәsaiti hesabına inşa olunan 75 metrdәn hündür ictimai vә
çoxfunksiyalı bina vә qurğuların normal istismarını tәmin edәn dinamiki
göstәricilәrin müvafiq normaların tәlәblәrinә uyğunluğunun tәmin edilmәsi vә
obyekt istismara qәbul edilmәzdәn әvvәl birbaşa sınaqlarla yoxlanılması;
3.8. uzunluğu 1000 metrdәn artıq olan tunellәrdә ventilyasiya vә işıqlandırma
sistemlәrinin müvafiq normalara uyğun olaraq yerinә yetirilmәsi;
3.9. hündürlüyü 100 metrdәn artıq olan qurğularda (qüllәlәrdә, dorlarda vә
borularda) ildırımötürücü sistemlәrin tәtbiqi;
3.10. hava vә dәniz limanlarında, dәmiryolu vağzallarında vә avtovağzallarda
әtraf mühitin vә insanların tәhlükәsizliyinin tәminatı;
3.11. Xәzәr dәnizi akvatoriyasında inşa olunan obyektlәrdә qәzaların qarşısının
alınması vasitәlәrinin nәzәrә alınması, eninә rәqslәrin (seysmik, külәk vә s.
tәsirindәn) söndürülmәsinin konstruktiv hәllәrinin vә metal konstruksiyaların
korroziyadan mühafizә tәdbirlәrinin tәminatı;
3.12. xüsusi tәyinatlı tikinti komplekslәrindә (hәrbi hissәlәrdә, penitensiar
müәssisәlәrdә, habelә sığınacaqlarda vә digәr mülki müdafiә qurğularında)
ventilyasiya, siqnalizasiya vә müşahidә sistemlәrinin yaradılması;
3.13. telekommunikasiya şәbәkәlәrinin vә qurğularının mühafizә zonalarında
әlavә tәhlükәsizlik tәdbirlәrinin yerinә yetirilmәsi;

3.14. yerüstü peyk idarәetmә mәrkәzlәrindә mühafizә zonalarının saxlanılması vә
idarәetmә siqnallarının peykә ötürülmәsinә vә peykdәn qәbul edilmәsinә maneә
törәdә bilәn vasitәlәrin qarşısının alınması;
3.15. dövlәt vә beynәlxalq әhәmiyyәtli neft, qaz boru kәmәrlәrindә, 110 kilovat
vә ondan artıq gәrginlikli elektrikötürücü xәtlәrdә, tutumu 10 min kubmetr vә
daha artıq olan neft, neft vә kimya mәhsullarının saxlandığı qurğularda qәzaların
qarşısının alınması vasitәlәrinin nәzәrdә tutulması vә mühafizә zonalarının
tәminatı;
3.16. mәhsuldarlığı 10 min kubmetr/gün vә daha artıq olan su vә hәcmi 20 min
kubmetr vә daha artıq olan çirkab sutәmizlәmә qurğularında, әhalisinin sayı 5000
nәfәrdәn artıq olan yaşayış mәntәqәlәrinin suqәbuledici qurğularında baş verә
bilәcәk qәzaların qarşısının alınması vasitәlәrinin nәzәrdә tutulması vә mühafizә
zonalarının tәminatı.
Qeyd. Bu normativ-hüquqi aktda dәyişikliklәr Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin
2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 nömrәli Fәrmanının 5-ci hissәsinә uyğun olaraq edilә
bilәr.
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