«Tikintiyә dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi
Qaydaları»nın tәsdiq edilmәsi haqqında
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Fәrmanı
Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddәsinin 32-ci bәndini rәhbәr
tutaraq, Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin 97.5-ci
maddәsinә uyğun olaraq qәrara alıram:
1. «Tikintiyә dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi Qaydaları» tәsdiq edilsin.
2. Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabineti:
2.1. Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fәrmana
uyğunlaşdırılması ilә bağlı tәkliflәrini üç ay müddәtindә hazırlayıb Azәrbaycan
Respublikasının Prezidentinә tәqdim etsin;
2.2. Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu
Fәrmana uyğunlaşdırılmasını üç ay müddәtindә tәmin edib Azәrbaycan
Respublikasının Prezidentinә mәlumat versin;
2.3. mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fәrmana
uyğunlaşdırılmasını nәzarәtdә saxlasın vә bunun icrası barәdә beş ay müddәtindә
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә mәlumat versin;
2.4. bu Fәrmandan irәli gәlәn digәr mәsәlәlәri hәll etsin.
3. Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyi mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarının
normativ hüquqi aktlarının vә normativ xarakterli aktların bu Fәrmana
uyğunlaşdırılmasını tәmin edib Azәrbaycan Respublikasının Nazirlәr Kabinetinә
mәlumat versin.
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Tikintiyә dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi
Qaydaları
1. Ümumi müddәalar
1.1. Bu Qaydalar Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti Mәcәllәsinin
(bundan sonra — Mәcәllә) 97.5-ci maddәsinә uyğun olaraq hazırlanmışdır vә tikinti
layihәsindә nәzәrdә tutulmuş işlәrin, o cümlәdәn tamamlama vә abadlıq işlәrinin yerinә
yetirilmәsi nәticәsindә obyektin inşası vә ya tәmiri, yenidәn qurulması, yaxud bәrpası
(bundan sonra — tikinti-quraşdırma) işlәrinin bütün mәrhәlәlәrindә dövlәt nәzarәtinin
hәyata keçirilmәsi prosedurunu vә mexanizmini müәyyәn edir.
1.2. Tikintiyә dövlәt nәzarәtinin mәqsәdi tikinti-quraşdırma vә söküntü işlәrinin
qanunvericiliyin tәlәblәrinә uyğun aparılmasını, bu işlәrin yerinә yetirilmәsi prosesindә
yol verilmiş pozuntuların vaxtında aşkar edilmәsini vә aradan qaldırılmasını, tikinti
obyektlәrinin etibarlılığını (dayanıqlılığını vә möhkәmliyini) tәmin etmәkdir.
1.3. Bu Qaydaların müddәaları, Mәcәllәnin 79.1-ci maddәsinә uyğun olaraq tikintisinә
icazә tәlәb edilmәyәn obyektlәr istisna olunmaqla, bütün tikinti obyektlәrinә, habelә
«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 10-cu maddәsinә
uyğun olaraq Mәcәllәnin qüvvәyә minmәsindәn әvvәl tikintisi başlanılmış vә başa
çatdırılmamış obyektlәrin tikintisinә dә şamil olunur.
1.4. Tikinti fәaliyyәtinin bütün subyektlәri, mülkiyyәt formasından asılı olmayaraq,
tikintiyә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn vәzifәli şәxslәrin tikinti obyektlәrinә (xüsusi
rejimli obyektlәrә — müvafiq qaydada razılıq alındıqdan sonra) maneәsiz daxil olmasını,
dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi üçün onlara müvafiq şәraitin yaradılmasını,
tikintiyә aid tәlәb olunan sәnәdlәrin tәqdim edilmәsini vә tikintidә aşkarlanmış
pozuntuların Mәcәllәnin 92-ci maddәsindә nәzәrdә tutulmuş qaydada vә müddәtdә
aradan qaldırılmasını tәmin etmәlidirlәr.
1.5. Tikintiyә dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi sәlahiyyәtlәri Azәrbaycan
Respublikasının Fövqәladә Hallar Nazirliyi (bundan sonra — Nazirlik) tәrәfindәn
Nazirliyin Tikintidә Tәhlükәsizliyә Nәzarәt Dövlәt Agentliyi (bundan sonra — Agentlik)
vә Tikintidә Tәhlükәsizliyә Nәzarәt Dövlәt Agentliyinin Baş Dövlәt Tikinti Müfәttişliyi
(bundan sonra — Müfәttişlik) vasitәsilә hәyata keçirilir.
1.6. Agentlik vә Müfәttişlik tikinti obyektinin sökülmәsi zamanı söküntü işlәrinin texniki
tәhlükәsizlik vә şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğun
aparılmasına nәzarәti hәyata keçirir.

1.7. Bu Qaydaların tәlәblәri tikinti fәaliyyәtinin bütün subyektlәri üçün mәcburidir.

2. Tikintiyә dövlәt nәzarәtinin tәşkili
2.1. Mülkiyyәt formasından vә tәyinatından asılı olmayaraq, tikintisinә icazә tәlәb olunan
obyektin tikintisinin bütün mәrhәlәlәrindә aparılan tikinti-quraşdırma işlәrinә vә
barәsindә mәlumatlandırma icraatının tәtbiq olunduğu obyektin tikintisinә Agentlik vә
Müfәttişlik tәrәfindәn dövlәt nәzarәti hәyata keçirilir.
2.2. Tikintiyә icazә verәn müvafiq yerli icra hakimiyyәti orqanı icazә barәdә qәrarı vә
xüsusi nişanı sifarişçiyә tәqdim etdikdәn sonra 3 (üç) iş günü müddәtindә hәmin obyektin
tikintisinә dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsini tәmin etmәk üçün bu barәdә Agentliyә
mәlumat vermәlidir.
2.3. Mәlumatlandırma icraatı ilә bağlı tikinti niyyәti barәdә müraciәtin daxil olduğu
vaxtdan Mәcәllәnin 80.4-cü maddәsi ilә müәyyәn olunmuş müddәtdә tikinti obyektlәrinin
layihәsinin yalnız zirzәmilәrin, mәrtәbәlәrin, dam örtüklәrinin planlarından, kәsiklәrdәn
vә fasadlardan ibarәt memarlıq-planlaşdırma vә tikinti әrazisinin baş planı bölmәlәrinә
irad olmadıqda vә ya belә irad olduğu tәqdirdә, hәmin irad aradan qaldırıldığı hallarda,
müvafiq yerli icra hakimiyyәti orqanı hәmin müddәtin bitdiyi vaxtdan 3 (üç) iş günü
müddәtindә barәsindә mәlumatlandırma icraatının tәtbiq olunduğu obyektin tikintisi
haqqında Müfәttişliyә mәlumat vermәlidir.
2.4. Tikintiyә dövlәt nәzarәti (bundan sonra — dövlәt nәzarәti) tikinti-quraşdırma işlәrinә
başlanılması barәdә Agentliyә mәlumat verildiyi tarixdәn tikinti-quraşdırma işlәri tam
başa çatdığı vә bu Qaydaların 2.21-ci bәndinә әsasәn istismara hazırlıq aktının (tikintiquraşdırma işlәrinә dair) tәrtib olunduğu tarixә qәdәr olan müddәtdә Müfәttişlik
tәrәfindәn bu Qaydalara uyğun olaraq hәyata keçirilir. Dövlәt nәzarәtinin hәyata
keçirilmәsi prosesindә hәr bir tikinti obyektinә aid olan sәnәdlәrin bir nüsxәsi
Müfәttişlikdә saxlanılır.
2.5. Barәsindә mәlumatlandırma icraatının tәtbiq olunduğu mәrtәbәlәrinin sayı 3-dәn,
hündürlüyü 12 metrdәn* vә aşırımlarının uzunluğu 6 metrdәn çox olmayan yaşayış
evlәrinin tikintisinә dövlәt nәzarәti onların tikintisi üçün tikinti layihәsinin yalnız
zirzәmilәrin, mәrtәbәlәrin, dam örtüklәrinin planlarından, kәsiklәrdәn vә fasadlardan
ibarәt memarlıq-planlaşdırma vә tikinti әrazisinin baş planı bölmәlәrinә uyğun tikilmәsi
istiqamәtindә hәyata keçirilir.
*

Qeyd. Binaların ümumi hündürlüyü 0 (sıfır) sәviyyәsindәn sonuncu mәrtәbәnin örtüyünün
altına qәdәr olan mәsafә kimi qәbul edilir.
2.6. Dövlәt nәzarәti prosesindә aşağıdakılar müәyyәn edilmәlidir:
2.6.1. tikinti obyektinin inşası zamanı tikinti әrazisinin mühafizәsi, torpaq-qazma
işlәrinin yerinә yetirilmәsindәn başlayaraq, obyektin özülünün, yeraltı vә yerüstü
hissәlәrinin konstruksiyalarının, mühәndis-kommunikasiya tәminatı şәbәkәlәrinin
(xarici vә daxili xәtlәrin), mühәndis sistemlәri vә avadanlıqlarının quraşdırılması,
tikinti sahәsinin abadlaşdırılması vә infrastruktur obyektlәri üzrә işlәrin yerinә
yetirilmәsindә tikinti layihәsinә vә şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ
sәnәdlәrin tәlәblәrinә әmәl olunması;

2.6.2. tikinti obyektinin yenidәn qurulması, bәrpası vә әsaslı tәmiri zamanı
obyektdә hazırlıq işlәrinin aparılması, onun yükdaşıyan konstruksiya
elementlәrinin (özülünün, yeraltı vә yerüstü hissәlәrinin konstruksiyalarının)
güclәndirilmәsi vә (vә ya) yenisi ilә әvәz edilmәsi, obyektin (onun hissәlәrinin)
parametrlәrinin (әlavә tikililәr daxil olmaqla) dәyişdirilmәsi, elәcә dә mühәndiskommunikasiya vә texnoloji avadanlıqların dәyişdirilmәsi yolu ilә onların
keyfiyyәt göstәricilәrinin yaxşılaşdırılması üzrә işlәrin yerinә yetirilmәsindә
tikinti layihәsinә vә şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә
әmәl olunması.
2.7. Tikinti-quraşdırma işlәrinin şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin
tәlәblәrinә vә tikinti layihәsinә uyğunluğunun müәyyәn edilmәsi üçün dövlәt nәzarәtini
hәyata keçirәn vәzifәli şәxs tәrәfindәn aşağıdakılar araşdırılır:
2.7.1. bu Qaydaların 2.6-cı bәndindә nәzәrdә tutulmuş işlәrin yerinә yetirilmәsinә
dair şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә әmәl olunması;
2.7.2. podratçı tәrәfindәn aparılan tikinti-quraşdırma işlәrinin lisenziyanın
әlavәsindә göstәrilәn işlәrә uyğunluğu, tikintidә texniki, müәllif vә daxili
әmәliyyat nәzarәtlәrinin hәyata keçirilmәsi, yerinә yetirilmiş işlәrә dair ümumi vә
xüsusi iş jurnallarının aparılması, elәcә dә sonradan üstü örtülәn işlәrin, mәsul
konstruksiyaların, mühәndis-kommunikasiya tәminatı şәbәkәlәrinin müayinәsi vә
ya sınaq aktlarının tәrtib edilmәsinә әmәl olunması;
2.7.3. tikintidә texniki, müәllif vә daxili әmәliyyat nәzarәtinin hәyata keçirilmәsi
zamanı aşkar edilmiş pozuntuların aradan qaldırılması vә bununla bağlı görülmüş
işlәrin şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә vә tikinti
layihәsinә uyğunluğu.
2.8. Dövlәt nәzarәti zamanı obyektin tikintisinin şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ
sәnәdlәrin tәlәblәrinә vә tikinti layihәsinә uyğun aparılması, inşaat konstruksiyalarının
(karkasların, qәliblәrin vә s.) yararlılığı, tikintinin tәhlükәsizliyinin tәmin olunması,
habelә şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәti subyektlәrinin öz vәzifәlәrini lazımi qaydada icra
etmәlәri yoxlanılır. Dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn vәzifәli şәxsin tikinti mәmulatından,
habelә hazır tikinti hissәlәrindәn sınaq nümunәlәri götürmәk, yoxlamaq vә ya
yoxlatdırmaq hüququ vardır. Tikinti mәmulatının vә (vә ya) tikinti hissәlәrinin sınaq
nümunәlәrinin yoxlanılması ilә bağlı xәrclәr Mәcәllәnin 102.3-cü maddәsindә müәyyәn
edilmiş qaydada ödәnilir. Dövlәt nәzarәti zamanı peşә sahәlәrinә aid işlәrin müvafiq
peşәkarlıq sertifikatına malik şәxslәr tәrәfindәn yerinә yetirilmәsi yoxlanılır.
2.9. Dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn vәzifәli şәxs tәrәfindәn tikintiyә dövlәt nәzarәti
hәyata keçirilәrkәn tikinti mәqsәdlәri üçün ayrılmamış dövlәt vә ya bәlәdiyyә
mülkiyyәtindә olan torpaq sahәsindә Mәcәllә qüvvәyә mindikdәn sonra başlanılmış vә
tikinti mәrhәlәsindә olan hәr hansı tikinti-quraşdırma işlәrinin aparılması aşkar edildikdә,
hәmin obyektin sökülmәsi barәdә Agentlik tәrәfindәn Mәcәllәnin 95-ci maddәsindә
müәyyәnlәşdirilmiş qaydada müvafiq qәrar qәbul edilir.
2.10. Tikintiyә icazәnin tәlәb olunmasına baxmayaraq, tikinti obyektinin belә icazә
alınmadan tikildiyi, habelә barәsindә mәlumatlandırma icraatı tәtbiq edilәn tikinti
obyektlәri ilә bağlı Mәcәllәnin 80.4-cü maddәsinin tәlәblәrinә riayәt edilmәdәn tikinti
obyektlәrinin tikildiyi müәyyәn edildikdә, hәmin tikinti obyektlәrindә tikinti-quraşdırma

işlәrinin dayandırılması barәdә Agentlik tәrәfindәn Mәcәllәnin 92-ci maddәsindә
müәyyәnlәşdirilmiş qaydada qәrar qәbul edilir.
2.11. Tikintisinә icazә verilmiş obyektlәrә dövlәt nәzarәti hәr bir tikinti obyekti üçün
Müfәttişlik tәrәfindәn «Tikintidә Dövlәt Nәzarәti Jurnalı» (Әlavә) açılmaqla aparılır.
«Tikintidә Dövlәt Nәzarәti Jurnalı» bu Qaydaların 2.2-ci bәndindә göstәrilәn mәlumata
vә obyektin sifarişçisinin tikinti-quraşdırma işlәrinә başlamazdan 10 (on) gün әvvәl
Müfәttişliyә tәqdim etdiyi aşağıdakı sәnәdlәrә әsasәn açılır:
2.11.1. tikintiyә icazәnin surәti;
2.11.2. sifarişçi ilә podratçı arasında bağlanılmış müqavilәnin surәti (Mәcәllәnin
47.2-ci maddәsinә uyğun olaraq sifarişçi podratçının funksiyalarını tam öz
üzәrinә götürdüyü hallar istisna olmaqla);
2.11.3. podratçının vә (vә ya) Mәcәllәnin 47.2-ci maddәsinә uyğun olaraq,
sifarişçi podratçının funksiyalarını tam vә ya qismәn öz üzәrinә götürdüyü
hallarda isә podratçı kimi sifarişçinin lisenziyasının surәti;
2.11.4. sifarişçi ilә layihәçi arasında müәllif nәzarәtinin aparılması üçün
bağlanılmış müqavilәnin surәti (Mәcәllәnin 47.2-ci maddәsinә uyğun olaraq
sifarişçi layihәçinin funksiyalarını tam öz üzәrinә götürdüyü hallar istisna
olmaqla);
2.11.5. müәllif nәzarәtinin aparılması üçün mәsul şәxslәrin tәyin edilmәsi barәdә
әmrin surәti;
2.11.6. texniki nәzarәtin aparılması üçün mәsul şәxslәrin tәyin edilmәsi barәdә
әmrin surәti;
2.11.7. iş icraçısının (sahә rәisinin) peşәkarlıq sertifikatının (diplomunun),
müvafiq әmrin vә әmәk müqavilәsinin surәti;
2.11.8. daxili әmәliyyat nәzarәtinin aparılması üçün mәsul şәxslәrin tәyin
edilmәsi barәdә әmrin surәti;
2.11.9. tikintidә istifadә olunan materialların keyfiyyәtini yoxlayacaq
akkreditasiya olunmuş laboratoriyalar haqqında mәlumat.
2.12. Tikintisinә icazә tәlәb olunan, sahәsi vә hәcmi kiçik (bir mәrtәbәsinin sahәsi 150
kvadratmetrdәn, tikintinin ümumi hәcmi isә 1200 kubmetrdәn artıq olmayan),
aşırımlarının uzunluğu 6 metrdәn böyük olmayan birmәrtәbәli vә ikimәrtәbәli iaşә,
ticarәt, sosial, tәsәrrüfat tәyinatlı obyektlәrin, elәcә dә mәhәllәdaxili yolların,
kommunikasiya (elektrik, qaz, su, kanalizasiya vә rabitә) xәtlәrinin tikintisi üçün
«Tikintidә Dövlәt Nәzarәti Jurnalı» açılmır.
2.13. «Tikintidә Dövlәt Nәzarәti Jurnalı»nda tikinti әrazisinin mühafizәsi vә torpaqqazma işlәrindәn başlayaraq son abadlaşdırma işlәrinәdәk obyektin tikintisinin ayrı-ayrı
mәrhәlәlәrinin texnoloji proseslәrә bölünmәklә ardıcıllığı müәyyәn edilir. Sifarişçi
(podratçı) tәrәfindәn tikinti-quraşdırma işlәri «Tikintidә Dövlәt Nәzarәti Jurnalı»nda
müәyyәn edilmiş mәrhәlәlәrә uyğun olaraq hәyata keçirilmәlidir. Müfәttişliyin rәhbәrliyi

tәrәfindәn bu ardıcıllığa uyğun olaraq, birinci mәrhәlәnin icrası tәsdiq olunduqdan sonra
tikinti-quraşdırma işlәrinә başlanıla bilәr.
2.14. Tikinti obyektindә tikintiyә aid sәnәdlәşmәnin yerinә yetirilmәsinә vә görülәn
işlәrә dövlәt nәzarәti fәrdi qaydada, «Tikintidә Dövlәt Nәzarәti Jurnalı»nda bu barәdә
müvafiq qeydlәr aparılmaqla hәyata keçirilir.
2.15. Tikintinin hәr bir növbәti mәrhәlәsi üzrә yerinә yetirilmiş inşaat işlәrinin
şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrә vә tikinti layihәsinә uyğunluğu barәdә
dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn vәzifәli şәxs obyektdә işin gedişatını lәngitmәmәk
mәqsәdilә hәr bir mәrhәlә üzrә işlәr başa çatan zaman tikinti obyektinә çağırış almadan
vaxtlı-vaxtında dövlәt nәzarәtini hәyata keçirir, bu mәrhәlәlәr üzrә işlәrin başa çatmasını
nәzarәtdә saxlayır, ona görә cavabdehlik daşıyır vә «Tikintidә Dövlәt Nәzarәti
Jurnalı»nda müvafiq qeydlәr aparır. Obyektdә növbәti mәrhәlә üzrә tikinti-quraşdırma
işlәrinin davam etdirilmәsinә razılığın verilmәsi Agentliyin әmri ilә regionlar üzrә tәyin
olunmuş vәzifәli şәxslәr tәrәfindәn hәyata keçirilir.
2.16. Dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn vәzifәli şәxs obyektdә tikinti-quraşdırma işlәrinin
yerinә yetirilmәsi zamanı yol verilmiş hәr hansı pozuntu vә çatışmazlıqlar aşkar etdikdә,
«Tikintidә Dövlәt Nәzarәti Jurnalı»nda müvafiq qeydlәr aparmaqla hәmin pozuntuların
vә çatışmazlıqların aradan qaldırılmasını sifarişçidәn (podratçıdan) tәlәb edir.
2.17. Hәr mәrhәlә üzrә tikinti-quraşdırma işlәrinin yerinә yetirilmәsi zamanı yol verilmiş
pozuntu vә çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra sifarişçi Müfәttişliyә bu barәdә
yazılı mәlumat vermәlidir. Yükdaşıyan konstruksiyalarında aşkar olunmuş pozuntular
güclәndirilmә, bәrpa vә digәr üsullarla aradan qaldırıldıqda hәmin işlәr aktla tәsdiq
olunmalı vә yuxarıda qeyd olunan yazılı mәlumata әlavә edilmәlidir.
2.18. Bu Qaydaların 2.17-ci bәndindә nәzәrdә tutulmuş mәlumatın daxil olduğu tarixdәn
3 (üç) iş günü müddәtindә dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn vәzifәli şәxs tәrәfindәn
pozuntuların aradan qaldırılması ilә bağlı yerinә yetirilmiş işlәrin şәhәrsalma vә tikintiyә
dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә vә tikinti layihәsinә uyğunluğu müәyyәn edilir. Bu
tәdbirlәrin nәticәsindә pozuntuların aradan qaldırıldığı müәyyәn edildikdә, dövlәt
nәzarәtini hәyata keçirәn vәzifәli şәxs tәrәfindәn bu barәdә «Tikintidә Dövlәt Nәzarәti
Jurnalı»nda müvafiq qeydlәr aparılır vә bundan sonra bu Qaydaların 2.15-ci bәndinә
uyğun olaraq obyektdә növbәti mәrhәlә üzrә tikinti-quraşdırma işlәri davam etdirilә bilәr.
2.19. Dövlәt nәzarәti prosesindә hәr hansı obyektdә tikinti-quraşdırma işlәrinin yerinә
yetirilmәsi zamanı Mәcәllәnin 92.1.1-92.1.4-cü maddәlәrinә әsasәn tikinti-quraşdırma
işlәrini dayandırmadan aradan qaldırılması mümkün olan pozuntular aşkar edildikdә,
dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn vәzifәli şәxs tәrәfindәn hәmin pozuntular barәdә
«Tikintidә Dövlәt Nәzarәti Jurnalı»nda müvafiq qeydlәr aparılmaqla, onların tәxirә
salınmadan aradan qaldırılması sifarişçidәn (podratçıdan) tәlәb olunur. Hәmin pozuntular
aradan qaldırılmadıqda, dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn vәzifәli şәxsin tәrtib etdiyi
texniki baxış aktına әsasәn Müfәttişlik Mәcәllәnin 92.1-ci vә 92.2-ci maddәlәrindә
nәzәrdә tutulmuş qaydada icrası mәcburi olan yazılı «Göstәriş»in verilmәsi barәdә
Agentlik qarşısında mәsәlә qaldırır.
2.20. Tikinti obyektindә tikinti-quraşdırma işlәrinin yerinә yetirilmәsi zamanı Mәcәllәnin
92.4.1-92.4.5-ci maddәlәrindә göstәrilәn pozuntular aşkarlandıqda, dövlәt nәzarәtini
hәyata keçirәn vәzifәli şәxsin hәr bir pozuntu ayrıca tәsvir olunmaqla tәrtib etdiyi
müvafiq akt әsasında Müfәttişlik tәrәfindәn müvafiq tәdbirin görülmәsi üçün Agentliyә

müraciәt edilir vә Agentlik Mәcәllәnin 92.4-cü vә 92.5-ci maddәlәrindә nәzәrdә tutulmuş
qaydada hәmin obyektdә tikinti-quraşdırma işlәrinin dayandırılması barәdә müvafiq
qәrar qәbul edir. Hәmin qәrarın surәti icra üçün sifarişçiyә, tikinti әrazisinә nәzarәt etmәk
üçün müvafiq yerli icra hakimiyyәti vә yerli polis orqanlarına göndәrilir.
2.21. Obyektdә tikinti-quraşdırma işlәri başa çatdıqdan sonra hәmin işlәrin şәhәrsalma vә
tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә vә tikinti layihәsinә uyğun aparılmasını vә
tikintiyә dövlәt nәzarәtinin hәyata keçirilmәsinin başa çatmasını әks etdirәn yekun sәnәd
olaraq istismara hazırlıq aktı tәrtib olunur. Hәmin akt sifarişçinin, podratçının,
layihәçinin vә Müfәttişliyin sәlahiyyәtli nümayәndәsi tәrәfindәn imzalanır vә tikinti
obyektinin istismarına icazәnin verilmәsi barәdә sifarişçinin müraciәtinә әlavә olunaraq,
müvafiq yerli icra hakimiyyәti orqanına tәqdim edilir. «İstismara hazırlıq aktı»nın
forması Nazirlik tәrәfindәn tәsdiq edilir.

3. Dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn orqanın sәlahiyyәtlәri
3.1. Dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn orqan öz vәzifәlәrini yerinә yetirmәk üçün
aşağıdakı sәlahiyyәtlәrә malikdir:
3.1.1. tikinti obyektinә vә tikinti әrazisinә maneәsiz daxil olmaq;
3.1.2. obyektin xaricdәn görünәn hissәsindә onun әsas göstәricilәrini әks etdirәn
mәlumat lövhәsinin vә xüsusi nişanın olmasını yoxlamaq;
3.1.3. tikinti ilә bağlı zәruri mәlumatları, tikinti sәnәdlәrini (şәhadәtnamәlәr,
sertifikatlar, aktlar vә s.) tәlәb etmәk;
3.1.4. tikinti fәaliyyәtinin subyektlәri tәrәfindәn şәhәrsalma vә tikintiyә dair
normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә, tikinti layihәsinә әmәl edilmәsinә nәzarәt etmәk,
o cümlәdәn tikintidә aşkarlanmış pozuntuların Mәcәllәdә vә bu Qaydalarda
nәzәrdә tutulmuş qaydada vә müddәtdә aradan qaldırılmasını tәlәb etmәk;
3.1.5. tikintidә sifarişçi tәrәfindәn texniki nәzarәtin, layihәçi tәrәfindәn müәllif
nәzarәtinin vә podratçı tәrәfindәn daxili әmәliyyat nәzarәtinin aparılmasına
nәzarәt etmәk;
3.1.6. tikinti obyektindә şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin
tәlәblәrinin pozulması müәyyәn edildiyi hallarda hәmin obyektdә Mәcәllәyә vә
bu Qaydalara uyğun olaraq tikinti-quraşdırma işlәrinin dayandırılması vә zәruri
hallarda obyektin sökülmәsi, habelә lisenziyanın dayandırılması vә ya lәğv
edilmәsi haqqında müvafiq qaydada mәsәlә qaldırmaq;
3.1.7. tikintidә istifadә olunan inşaat materiallarının, mәmulatların vә
konstruksiyaların normativ sәnәdlәrin tәlәblәrinә uyğunluğunu tәsdiq edәn
sertifikatların olmasına nәzarәt etmәk, habelә inşaat materiallarından, hazır tikinti
hissәlәrindәn sınaq nümunәlәri götürmәk, yoxlamaq vә ya yoxlatdırmaq;
3.1.8. Mәcәllәdә nәzәrdә tutulmuş peşә sahәlәrinә aid işlәri yerinә yetirәn
şәxslәrin müvafiq peşәkarlıq sertifikatına malik olmasını yoxlamaq;
3.1.9. tikinti obyektindә inzibati mәsuliyyәtә sәbәb olan pozuntular aşkar
edildikdә, hәmin pozuntulara yol vermiş şәxslәr barәsindә inzibati xәta haqqında

protokol tәrtib etmәk vә müvafiq qәrarın çıxarılması üçün Agentlik qarşısında
mәsәlә qaldırmaq;
3.1.10. tikinti vә ya tikinti materialları vә mәmulatı ilә bağlı tәhlükә barәdә
ictimaiyyәti mәlumatlandırmaq;
3.1.11. tikintidә baş verәn qәzaların sәbәblәrini araşdırmaq.

«Tikintiyә dövlәt nәzarәtinin hәyata
keçirilmәsi Qaydaları»na
Әlavә

Tikintidә Dövlәt Nәzarәti Jurnalı
__________________________________________________________________________
Tәsdiq edirәm
Azәrbaycan Respublikası Fövqәladә
Hallar
Nazirliyinin Tikintidә
Tәhlükәsizliyә Nәzarәt
Dövlәt Agentliyinin Baş Dövlәt
Tikinti
Müfәttişliyinin rәisi
_________________
«____» ________________ 20 ___il

Tikinti obyekti üzrә әsas mәlumatlar
Tikinti obyektinin adı vә tәyinatı: _______________________________________
__________________________________________________________________________
Ünvanı: ___________________________________________________________________
Sifarişçisi vә onun qeydiyyat ünvanı: ______________________________________
Layihәçisi, onun qeydiyyat ünvanı vә lisenziyanın nömrәsi vә tarixi: __________
___________________________________________________________________________
Layihәçisi, onun qeydiyyat ünvanı vә lisenziyanın nömrәsi vә tarixi: __________
___________________________________________________________________________

Müәllif nәzarәtini hәyata keçirәn: _________________________________________
(vәzifәsi, adı vә soyadı)

___________________________________________________________________________
Sifarişçi tәrәfindәn texniki nәzarәti hәyata keçirәn: ___________________________________
(vәzifәsi, adı vә soyadı)

___________________________________________________________________________
Podratçı tәrәfindәn daxili әmәliyyat nәzarәtini hәyata keçirәn:
______________________________
(vәzifәsi, adı vә soyadı)

__________________________________________________________________________
İstifadә olunan materialların keyfiyyәtinә nәzarәti hәyata keçirәn: _________
__________________________________________________________________________
(tәşkilatın qeydiyyat ünvanı, lisenziyası vә bu tәşkilatın mәsul şәxsinin vәzifәsi, adı vә soyadı)

Dövlәt nәzarәtini hәyata keçirәn Baş Dövlәt Tikinti (BDT) Müfәttişliyinin vәzifәli şәxsi:
__________________________________________________________________________
(vәzifәsi, adı vә soyadı)

__________________________________________________________________________
Jurnalın başlanma tarixi: _______________________________________________
Qeydlәr:
1. Tikintidә Dövlәt Nәzarәti (TDN) Jurnalı, tikinti obyekti üzrә sifarişçi tәrәfindәn bütün tәlәb
olunan sәnәdlәşmәlәr yerinә yetirilәrәk, tikintiyә «İcazә» vә xüsusi nişan alındıqdan sonra BDT
Müfәttişliyindә tәrtib olunaraq sifarişçiyә tәhvil verilir.
2. TDN Jurnalı olmadan tikinti obyektindә tikinti-quraşdırma işlәrinin yerinә yetirilmәsi
qadağandır. Bu qadağaya әmәl olunmaması sifarişçinin qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş qaydada
mәsuliyyәtә cәlb edilmәsi üçün әsasdır.
Sifarişçinin nümayәndәsi: _______________________________________________
(vәzifәsi, adı, soyadı vә imzası)

__________________________________________________________________________
M.Y.

Tikinti obyektindә tikinti-quraşdırma işlәrinә dövlәt nәzarәti aşağıdakı mәrhәlәlәrlә aparılır:
1. Tikintidә Dövlәt Nәzarәti Jurnalında, obyektin tәyinatı, xüsusiyyәti, texnoloji proseslәri, hәcmi,
hündürlüyü vә digәr bu kimi parametrlәri nәzәrә alınmaqla, sifarişçi tәrәfindәn tikinti-quraşdırma
işlәrinin mәrhәlәlәrlә yerinә yetirilmәsinә dair tәrtib olunmuş bölgü siyahısına uyğun olaraq
qeydlәr aparılır.
2. Tikinti obyektlәri kompleksindә bina vә qurğuların tәyinatı, xüsusiyyәti, texnoloji proseslәri
nәzәrә alınaraq, hәr bir obyekt üçün ayrıca olaraq «Tikintidә Dövlәt Nәzarәti Jurnalı» açıla bilәr.
3. Növbәti mәrhәlәdә tikinti-quraşdırma işlәrinin davam etdirilmәsinә razılıq, yalnız әvvәlki
mәrhәlәdә yerinә yetirilmiş tikinti işlәrinin layihәyә uyğunluğu tәsdiqlәndiyi halda verilir.
4. Tikinti-quraşdırma işlәri başa çatdıqdan sonra hәmin işlәrin şәhәrsalma vә tikintiyә dair
normativ sәnәdlәrinә, tikinti layihәsinә uyğun aparılmasını vә tikintiyә dövlәt nәzarәtinin hәyata
keçirilmәsinin başa çatmasını әks etdirәn yekun sәnәd olaraq, obyektin istismara hazırlıq aktı tәrtib
olunur.

Qeydiyyat vәrәqәsi
Sıra
№-si
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Qeydiyyatı
Yerinә
Yerinә yetirilmiş
aparan
yetirilmiş
tikinti-quraşdırma
tikintiişlәrinә dair daxili vәzifәli şәxs
quraşdırma
әmәliyyat, texniki vә
işlәrinin adları
müәllif
nәzarәtlәrinin
aparılması,
tәhlükәsizlik
tәdbirlәrinin yerinә
yetirilmәsi, sonradan
üstü örtülәn işlәrin
aktlarının vә sınağın
nәticәlәrinin qeyd
olunması
yoxlanılaraq, vizual
baxış keçirilәrәk
aşkarlanmış
pozuntular vә
çatışmazlıqlar,
onların aradan
qaldırılması müddәti
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Qeydiyyatla tanış
Göstәrişlәrin
Qeydlәr
olan sifarişçinin,
yerinә
podratçının
yetirilmәsini tәsdiq
nümayәndәlәri
edәn:
a) sifarişçinin
nümayәndәsi;
b) iş icraçısı
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