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Tәhlükә potensiallı vә dövlәt әhәmiyyәtli tikinti
obyektlәrinin
Siyahısı
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 1.6.21-ci yarımbәndinin icrasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә hazırlanmışdır vә
tәhlükә potensiallı vә ya dövlәt әhәmiyyәtli tikinti obyektlәrinin siyahısını müәyyәn edir.
2. Tәhlükә potensiallı tikinti obyektlәrinin siyahısına aşağıdakılar daxildir:
2.1. diametri 1000 mm-dәn artıq olan magistral (neft, qaz, su vә kanalizasiya)
boru kәmәrlәri;
2.2. su vә istilik elektrik stansiyaları;

2.3. hәcmi 10 milyon kubmetrdәn artıq olan su hövzәlәri (anbarları) vә onların
bәndlәri (hidrotexniki qurğuları);
2.4. neft emalı maddәlәrinin istehsalı zavodları;
2.5. hәcmi 20 min tondan artıq olan neft vә neft mәhsullarının saxlanılması üçün
anbarlar vә maye qazların izometrik anbarları;
2.6. maye qaz, neft vә neft mәhsullarının rezervuar parkları;
2.7. hәcmi 5 (beş) min kubmetrdәn artıq olan tezalışan, maye saxlamaq üçün
rezervuarlar vә qazholderlәr;
2.8. dәniz şelfindә quraşdırılan neft vә qazçıxarma platformaları;
2.9. gücü saatda 2 (iki) milyon kubmetrdәn yuxarı olan kompressor stansiyaları,
gücü saatda 2 (iki) milyon kilokaloridәn artıq olan qazanxanalar;
2.10. dövlәt әhәmiyyәtli hidrotexniki qurğular;
2.11. sel vә daşqın sularından qoruyucu bәndlәr vә torpaq sürüşmәlәrindәn istinad
divarları;
2.12. partlayıcı, pirotexniki, zәhәrlәyici, tezalovlanan, tezalışan, radioaktiv,
kimyәvi vә әtraf mühit üçün tәhlükәli maddәlәrin, materialların, tullantıların vә
hәrbi sursatların istifadәsi, emalı, istehsalı, saxlanılması, mәhv edilmәsi vә
basdırılmasını, o cümlәdәn işlәnmiş nüvә yanacağının basdırılmasını hәyata
keçirәn tikinti obyektlәri;
2.13. üzvi tәrkibli xammalların qәbulu, saxlanılması, nәqli vә emalı ilә bağlı
ümumi tutumu 500 tondan artıq olan taxıl terminalları, elevatorlar, anbarlar;
2.14. istehsal gücü 100 ton/gün vә daha artıq olan un dәyirmanları, 5 (beş)
ton/saat vә daha artıq olan maya (solod) emalı müәssisәlәri, 20 ton/saat vә daha
artıq olan üzvi tәrkibli xammalların emalı vә qurudulması obyektlәri;
2.15. istehsal gücü 3 (üç) ton/saat vә daha artıq olan qarışıq yem istehsalı
obyektlәri;
2.16. gücü 4 (dörd) kilovat, 1500 dövr/dәqiqәdәn artıq olan aspirasiya qurğuları;
2.17. çoxmәrtәbәli binaların yeraltı vә yerüstü hissәlәrindә yerlәşәn, yüzdәn artıq
avtomobil üçün dayanacağı olan qarajlar;
2.18. yüksәkgәrginlikli elektrik xәtlәri vә qurğuları;
2.19. yanacaqdoldurma ( neft vә qaz) mәntәqәlәri;
2.20. ionlaşdırıcı şüalanma generatorlarının (rentgen avadanlığı, neytron
generatoru avadanlığı, yüklü hissәciklәrin sürәtlәndiricilәri) istifadәsi, istehsalı vә
tәmiri ilә mәşğul olan obyektlәr;

2.21. nüvә (atom) reaktorlarının istifadәsi vә ya istismarını, elәcә dә nüvә
yanacağının istehsalını vә zәnginlәşdirilmәsini, işlәnmiş nüvә yanacağının
emalını hәyata keçirәn obyektlәr vә qurğular.
3. Dövlәt әhәmiyyәtli tikinti obyektlәrinin siyahısına aşağıdakılar daxildir:
3.1. respublika әhәmiyyәtli muzeylәr, dövlәt kitabxanaları vә arxivlәri;
3.2. dünya, ölkә vә yerli әhәmiyyәtli tarix vә mәdәniyyәt abidәlәri (o cümlәdәn
memarlıq abidәlәri);
3.3. nüvә (atom) reaktorları;
3.4. metro stansiyaları vә tunellәri;
3.5. aşırımı 100 metrdәn vә ya uzunluğu 1000 metrdәn artıq olan körpülәr;
3.6. tutumu 2 (iki) min nәfәrdәn artıq olan qapalı vә üstüörtülü idman qurğuları,
konsert vә konfrans sarayları;
3.7. 75 metrdәn hündür olan vә dövlәt vәsaiti hesabına inşa olunan ictimai vә
çoxfunksiyalı bina vә qurğular;
3.8. uzunluğu 1000 metrdәn artıq olan tunellәr;
3.9. hündürlüyü 100 metrdәn artıq olan qurğular (qüllәlәr, dorlar vә borular);
3.10. hava vә dәniz limanları, dәmiryol vağzalları vә avtovağzallar;
3.11. Xәzәr dәnizi akvatoriyasında inşa edilәn obyektlәr;
3.12. xüsusitәyinatlı tikinti komplekslәri (hәrbi hissәlәr, penitensiar müәssisәlәr,
habelә sığınacaqlar vә digәr mülki müdafiә qurğuları);
3.13. telekommunikasiya şәbәkәlәri vә qurğuları;
3.14. yerüstü peyk idarәetmә mәrkәzlәri;
3.15. dövlәt vә beynәlxalq әhәmiyyәtli neft, qaz boru kәmәrlәri, 110 kilovat vә
ondan yuxarı gәrginlikli elektrikötürücü xәtlәr, tutumu 10 min kubmetr vә daha
artıq olan neft, neft vә kimya mәhsullarının saxlandığı qurğular;
3.16. mәhsuldarlığı 10 min kubmetr/sutka vә daha artıq olan su vә 20 min
kubmetr/gün vә daha artıq olan çirkab sutәmizlәmә qurğuları, әhalisinin sayı 5000
nәfәrdәn artıq olan yaşayış mәntәqәlәrinin suqәbuledici qurğuları.
Qeyd. Bu Siyahıda dәyişikliklәr Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4
sentyabr tarixli 695 nömrәli Fәrmanının 5-ci hissәsinә uyğun olaraq edilә bilәr.
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