
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti 

«Özәl tibb fәaliyyәti üzrә lisenziyalaşdırılan xidmәtlәrin vә 
işlәrin Siyahısı»nın, «Tikintisinә icazә tәlәb olunan bina vә 

qurğuların mühәndis-axtarış işlәrinin Siyahısı»nın, 
«Tikintisinә icazә tәlәb olunan bina vә qurğuların tikinti-

quraşdırma işlәrinin Siyahısı»nın vә «Tikintisinә icazә tәlәb 
olunan vә barәsindә mәlumatlandırma icraatı tәtbiq olunan 

bina vә qurğuların layihәlәndirilmәsi üzrә işlәrin 
Siyahısı»nın tәsdiq edilmәsi haqqında 

Qәrar № 206 

Bakı şәhәri, 15 may 2017-ci il 

«Lisenziyalar vә icazәlәr haqqında» Azәrbaycan Respublikasının 2016-cı il 15 mart 
tarixli 176-VQ nömrәli Qanununun tәtbiqi barәdә» Azәrbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 20 aprel tarixli 866 nömrәli Fәrmanının 2.2-ci bәndinә әsasәn 
Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti qәrara alır: 

1. «Özәl tibb fәaliyyәti üzrә lisenziyalaşdırılan xidmәtlәrin vә işlәrin Siyahısı» tәsdiq 
edilsin (1 nömrәli әlavә). 

2. «Tikintisinә icazә tәlәb olunan bina vә qurğuların mühәndis-axtarış işlәrinin Siyahısı» 
tәsdiq edilsin (2 nömrәli әlavә). 

3. «Tikintisinә icazә tәlәb olunan bina vә qurğuların tikinti-quraşdırma işlәrinin Siyahısı» 
tәsdiq edilsin (3 nömrәli әlavә). 

4. «Tikintisinә icazә tәlәb olunan vә barәsindә mәlumatlandırma icraatı tәtbiq olunan 
bina vә qurğuların layihәlәndirilmәsi üzrә işlәrin Siyahısı» tәsdiq edilsin (4 nömrәli 
әlavә). 

5. Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin «Tikintisinә icazә tәlәb olunan bina vә 
qurğuların mühәndis-axtarış işlәrinin Siyahısı»nın, «Tikintisinә icazә tәlәb olunmayan 
tikinti obyektlәri istisna olmaqla, bina vә qurğuların layihәlәndirilmәsi üzrә işlәrin 
Siyahısı»nın vә «Tikintisinә icazә tәlәb olunmayan vә mәlumatlandırma icraatı istisna 
olmaqla, bina vә qurğuların tikinti-quraşdırma işlәrinin Siyahısı»nın tәsdiq edilmәsi 
haqqında» 2009-cu il 27 fevral tarixli 34 nömrәli (Azәrbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 2, maddә 155; 2013, № 6, maddә 743) vә «Tibb 
fәaliyyәti üzrә lisenziyalaşdırılan işlәr vә xidmәtlәrin Siyahısı»nın tәsdiq edilmәsi 
haqqında» 2009-cu il 31 mart tarixli 49 nömrәli (Azәrbaycan Respublikasının 
Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 3, maddә 206) qәrarları lәğv edilsin. 

Azәrbaycan Respublikasının Baş naziri 

Artur RASİ-ZADӘ 



 

Azәrbaycan Respublikası  
Nazirlәr Kabinetinin  

2017-ci il 15 may tarixli  
206 nömrәli qәrarı ilә 

tәsdiq edilmişdir 

1 nömrәli әlavә 

Özәl tibb fәaliyyәti üzrә lisenziyalaşdırılan xidmәtlәrin vә 
işlәrin 

Siyahısı 

1. Özәl tibb fәaliyyәti üzrә göstәrilәn xidmәtlәr 

Sıra №-
si 

Xidmәtlәrin adı 

1.1. Ambulator tibbi xidmәt 

1.2. Stasionar tibbi xidmәt 

1.3. Sәyyar tibbi xidmәt 

1.4. Sanator-kurort müәssisәlәrindә tibbi xidmәt 

1.5. Tibbi profilaktika xidmәti 

2. Özәl tibb fәaliyyәti üzrә göstәrilәn xidmәtlәrә uyğun görülәn işlәr 

Sıra №-
si 

İşlәrin adı 

1 2

2.1. Terapiya:  

2.1.1. terapevtik 

2.1.2. pulmonoloji 

2.1.3. diyetoloji 

2.1.4. herontoloji 

2.2. Kardiologiya: 



2.2.1. kardioloji 

2.3. Qastroenterologiya: 

2.3.1. qastroenteroloji 

2.4. Nefrologiya: 

2.4.1. nefroloji 

2.5. Endokrinologiya: 

2.5.1. endokrinoloji 

2.6. Revmatologiya: 

2.6.1. revmatoloji 

2.7. Hematologiya: 

2.7.1. hematoloji 

2.8. Allerqologiya: 

2.8.1. allerqoloji 

2.9. İmmunologiya: 

2.9.1. immunoloji 

2.10. Nevropatologiya: 

2.10.1. nevropatoloji 

2.11. Psixiatriya: 

2.11.1. psixiatrik 

2.12. Narkologiya: 

2.12.1. narkoloji 

2.13. Dermatologiya: 

2.13.1. dermatoloji 

2.13.2. kosmetoloji 

2.14. Fizioterapiya: 

2.14.1. fizioterapevtik 

2.15. Ümumi cәrrahiyyә: 



2.15.1 ümumi cәrrahi 

2.16. Neyrocәrrahiyyә: 

2.16.1 neyrocәrrahi 

2.17. Ürәk-damar cәrrahiyyәsi: 

2.17.1. ürәk-damar cәrrahi 

2.18. Plastik cәrrahiyyә: 

2.18.1. plastik cәrrahi 

2.19. Uşaq cәrrahiyyәsi: 

2.19.1. uşaq cәrrahi 

2.20. Urologiya: 

2.20.1. uroloji 

2.21. Travmatologiya-ortopediya: 

2.21.1. travmatoloji-ortopedik 

2.22. Anesteziologiya-reanimatologiya: 

2.22.1. anestezioloji-reanimatoloji 

2.22.2. toksikoloji 

2.23. Mama-ginekologiya: 

2.23.1. ginekoloji (ekstrakorporal mayalandırma istisna olmaqla) 

2.23.2. doğuşa yardım 

2.24. Stomatologiya: 

2.24.1. terapevtik stomatoloji 

2.24.2. cәrrahi stomatoloji 

2.24.3. ortopedik stomatoloji 

2.24.4. ortodontik stomatoloji 

2.24.5. diş texniki 

2.25. Üz-çәnә cәrrahiyyәsi: 

2.25.1. üz-çәnә cәrrahi 



2.26. Pediatriya: 

2.26.1. pediatrik 

2.27. Şüa diaqnostikası: 

2.27.1. rentgenoloji 

2.27.2. radioloji 

2.27.3. nüvә-maqnit rezonansı 

2.27.4. kompüter tomoqrafiyası 

2.27.5. ultrasәs müayinәsi 

2.28. Oftalmologiya: 

2.28.1. oftalmoloji 

2.29. Otorinolarinqologiya: 

2.29.1. otorinolarinqoloji 

2.30. Patoloji anatomiya: 

2.30.1. histomorfoloji 

2.31. Genetika: 

2.31.1. genetik 

2.32. Epidemiologiya: 

2.32.1. dezinfeksiya 

2.32.2. dezinseksiya 

2.32.3. deratizasiya 

2.33. Mikrobiologiya: 

2.33.1. mikrobioloji 

2.33.2. virusoloji 

2.34. Laboratoriya: 

2.34.1. klinik 

2.34.2. klinik-biokimyәvi 

2.34.3. immunogenetik 



Qeyd. Bu Siyahıda dәyişikliklәr Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 
avqust tarixli 772 nömrәli Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş «İcra hakimiyyәti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarının hazırlanması vә qәbul edilmәsi qaydası haqqında 
Әsasnamә»nin 2.6-1-ci bәndinә uyğun edilә bilәr. 

 

Azәrbaycan Respublikası  
Nazirlәr Kabinetinin  

2017-ci il 15 may tarixli  
206 nömrәli qәrarı ilә 

tәsdiq edilmişdir 

2 nömrәli әlavә 

Tikintisinә icazә tәlәb olunan bina vә qurğuların mühәndis-
axtarış işlәrinin 

Siyahısı 

Sıra №-
si 

İşlәrin adı 

1 2 

1. Mühәndis-geodeziya 

2. Mühәndis-geoloji axtarış 

3. Mühәndis-hidrogeoloji axtarış 

4. Geofiziki 

5. Qruntların laboratoriya tәdqiqatı 

Qeyd. Bu Siyahıda dәyişikliklәr Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 
avqust tarixli 772 nömrәli Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş «İcra hakimiyyәti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarının hazırlanması vә qәbul edilmәsi qaydası haqqında 
Әsasnamә»nin 2.6-1-ci bәndinә uyğun edilә bilәr. 

 

Azәrbaycan Respublikası  
Nazirlәr Kabinetinin  

2017-ci il 15 may tarixli  
206 nömrәli qәrarı ilә 

tәsdiq edilmişdir 

3 nömrәli әlavә 



Tikintisinә icazә tәlәb olunan bina vә qurğuların tikinti-
quraşdırma işlәrinin 

Siyahısı 

Sıra №-
si 

İşlәrin vә xidmәtlәrin adı 

1 2 

1. Xüsusi torpaq işlәri: 

1.1. ankerlәrin torpağa bәrkidilmәsi vә binaların «torpaqda divar» üsulu ilә tikilmәsi 

1.2. enmә quyularının vә kessonların qurulması 

1.3. qazma-partlayış işlәri vә qaya torpaqlarının çıxarılması 

2. Beton vә dәmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması 

3. Metal konstruksiyaların quraşdırılması 

4. Ağac konstruksiyaların quraşdırılması 

5. Fasad işlәri 

6. Svay işlәri 

7. Mühәndis-kommunikasiya vә şәbәkәlәrinin qurulması işlәri  

8. Hidrotexniki işlәr: 

8.1. sualtı-texniki işlәr 

8.2. dambaların (torpaq bәndlәrin) tikintisi 

8.3. limanların tikintisi 

8.4. pirslәrin tikintisi 

8.5. sahilbәrkitmә işlәri 

8.6. su anbarları 

9. Yol tikintisi: 

9.1. avtomobil yolları 

9.2. aerodromların uçuş-enmә zolaqları 

9.3. elektrik sәrnişin nәqliyyatı (tramvay, trolleybus vә hava-kanat xәtlәri) yolları 



9.4. nәqliyyat tunellәri vә metropolitenlәr 

9.5. dәmiryol xәtlәri 

10. Körpülәrin, estakadaların vә yol ötürücülәrinin tikintisi 

11. Xüsusi qurğuların tikintisi vә quraşdırılması: 

11.1. radiorabitә, radio vә televiziya qurğuları vә qüllәlәr  

11.2. rezervuarlar vә qazholderlәr (qaz anbarları) 

11.3. elektrik ötürücü xәtlәri 

12. Sәnaye vә mülki obyektlәrin tikintisi: 

12.1. aşırımı 24 metrәdәk 

12.2. aşırımı 24 metr vә daha çox 

12.3. hündürlüyü 65 metrәdәk 

12.4. hündürlüyü 65 metr vә daha çox 

12.5. tutumu 5 min nәfәrәdәk 

12.6. tutumu 5 min nәfәr vә daha çox 

Qeyd. Bu Siyahıda dәyişikliklәr Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 
avqust tarixli 772 nömrәli Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş «İcra hakimiyyәti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarının hazırlanması vә qәbul edilmәsi qaydası haqqında 
Әsasnamә»nin 2.6-1-ci bәndinә uyğun edilә bilәr. 

 

Azәrbaycan Respublikası  
Nazirlәr Kabinetinin  

2017-ci il 15 may tarixli  
206 nömrәli qәrarı ilә 

tәsdiq edilmişdir 

4 nömrәli әlavә 

Tikintisinә icazә tәlәb olunan vә barәsindә 
mәlumatlandırma icraatı tәtbiq olunan bina vә qurğuların 

layihәlәndirilmәsi üzrә işlәrin 

Siyahısı 



Sıra №-
si 

İşlәrin adı 

1 2

1. Әrazi planlaşdırılması: 

1.1. ümumi planlar vә yaşayış mәntәqәlәrinin baş planlarının hazırlanması 

1.2. müfәssәl planların hazırlanması 

2. Tikinti obyektlәrinin memarlıq layihәlәndirilmәsi: 

2.1. bina vә qurğuların memarlıq layihәlәndirilmәsi 

2.2. memarlıq abidәlәrinin bәrpası 

3. İnşaat konstruksiyalarının layihәlәndirilmәsi 

4. Nәqliyyat qurğularının layihәlәndirilmәsi: 

4.1. dәmir yollarının layihәlәndirilmәsi 

4.2. tunel, körpü vә yolötürücülәrinin layihәlәndirilmәsi 

4.3. avtomobil yollarının layihәlәndirilmәsi 

4.4. aerodromların uçuş-enmә zolaqlarının layihәlәndirilmәsi 

4.5. metropolitenlәrin layihәlәndirilmәsi 

4.6. magistral boru kәmәrlәrinin layihәlәndirilmәsi 

5. Hidrotexniki qurğuların layihәlәndirilmәsi 

6. Meliorasiya qurğularının layihәlәndirilmәsi 

7. Mühәndis sistemlәrinin layihәlәndirilmәsi: 

7.1. yüksәkgәrginlikli elektrik enerjisinin ötürücü xәtlәri vә qurğularının 
layihәlәndirilmәsi 

7.2. elektrik tәchizatı sistemlәrinin layihәlәndirilmәsi 

7.3. su tәchizatı vә kanalizasiya sistemlәrinin layihәlәndirilmәsi 

7.4. istilik vә qaz tәchizatı, soyuqluq tәchizatı, ventilyasiya vә kondisionerlәşdirmә 
sistemlәrinin layihәlәndirilmәsi 

7.5. rabitә, radio vә televiziya sistemlәrinin layihәlәndirilmәsi 

7.6. nәzarәt-ölçü cihazları, yanğın-mühafizә siqnalizasiya vә avtomatik yanğınsöndürmә 
sistemlәrinin layihәlәndirilmәsi 



8. Layihәlәrin xüsusi bölmәlәrinin işlәnilmәsi: 

8.1. tikintinin tәşkilinin layihәlәndirilmәsi 

8.2. smetaların tәrtib edilmәsi 

9. Bina, qurğu vә mühәndis sistemlәrinin texniki vәziyyәtinin müayinәsi: 

9.1. bina vә qurğuların müayinәsi 

9.2. mühәndis sistemlәrinin müayinәsi 

10. Baş layihәçi funksiyasının hәyata keçirilmәsi (fәaliyyәt sahәlәri üzrә) 

Qeyd. Bu Siyahıda dәyişikliklәr Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 
avqust tarixli 772 nömrәli Fәrmanı ilә tәsdiq edilmiş «İcra hakimiyyәti orqanlarının 
normativ hüquqi aktlarının hazırlanması vә qәbul edilmәsi qaydası haqqında 
Әsasnamә»nin 2.6-1-ci bәndinә uyğun edilә bilәr. 
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