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1. Ümumi müddәalar 

1.1. Müfәssәl planların hazırlanması, razılaşdırılması vә tәsdiq olunması qaydaları, 
habelә hәmin planların razılaşdırıldığı orqanların siyahısı (bundan sonra — Qaydalar) 
«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 1.6.8-ci yarımbәndinin icrasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә hazırlanmışdır vә 
yaşayış mәntәqәlәrinin (şәhәrlәrin, qәsәbәlәrin vә kәndlәrin) әrazilәrinin vә ya onların 
әrazi hissәlәrinin, o cümlәdәn yaşayış mәntәqәlәrinin hüdudlarından kәnarda yerlәşәn 
әrazilәrinin (yaşayış mәntәqәlәrinin perspektiv inkişafı üçün nәzәrdә tutulan) müfәssәl 
planlarının hazırlanması, razılaşdırılması vә tәsdiq olunması qaydalarını, habelә hәmin 
planların razılaşdırıldığı orqanların siyahısını müәyyәn edir. 

1.2. Bu Qaydaların tәlәblәri şәhәrsalma vә tikinti fәaliyyәti ilә mәşğul olan bütün 
subyektlәr üçün mütlәqdir. 

1.3. Müfәssәl plan yaşayış mәntәqәsinin qüvvәdә olan Baş planı әsasında hazırlanır. Baş 
plan olmadığı halda vә ya Baş planın hesabat müddәti bitdikdә, kәndlәrin, qәsәbәlәrin vә 
perspektivdә hesabi әhalisi 50 minәdәk olan şәhәrlәrin bütün әrazisi üçün müfәssәl 
planın hazırlanmasına yol verilir. 

1.4. Müfәssәl plan planlaşdırılan struktur elementlәrinin yerlәşdirilmәsini, onların inkişaf 
parametrlәrini müәyyәn edәn әrazi planlaşdırılması sәnәdidir. 

1.5. Müfәssәl plan yerli icra hakimiyyәti orqanları vә bәlәdiyyәlәrin sifarişi ilә hazırlanır. 
Әrazi üçün yalnız bir müfәssәl plan olmalıdır. 

1.6. Müfәssәl plan torpaq sahәlәrinin mәqsәdli istifadәsi, hәmçinin torpaq servitutlarının 
tәtbiq edilmәsi barәdә qәrarların qәbul edilmәsi üçün әsasdır. 

1.7. Müfәssәl plan sifarişçi vә lisenziyası olan layihәçi arasında bağlanılmış müqavilә 
әsasında hazırlanır. Müfәssәl planın sәrhәdlәri müqavilәnin ayrılmaz hissәsi olan layihә 
tapşırığı ilә müәyyәn edilir. Layihә tapşırığına olan tәlәblәr bu Qaydalara Әlavә 1-dә, 
layihә tapşırığının tövsiyә edilәn forması isә Әlavә 2-dә verilmişdir. 

1.8. Müfәssәl planın layihәçisi müqavilә şәrtlәrinә riayәt edilmәsinә, layihә hәllәrinin 
keyfiyyәtinә, әsaslandırılmasına vә razılaşdırılmasına, hәmçinin Azәrbaycan 
Respublikasının әrazisindә qüvvәdә olan normativ hüquqi aktların tәlәblәrinә riayәt 
edilmәsinә görә cavabdehdir. Layihәçi ayrı-ayrı bölmәlәrin (iş növlәrinin) icra 
edilmәsinә digәr şәxslәri (subpodratçıları) cәlb edә bilәr. 

2. Әsas anlayışlar 

2.1. Bu Qaydalarda istifadә olunan әsas anlayışlar aşağıdakılardır: 

2.1.1. layihә tapşırığı — layihәlәndirmәnin әsasını, mәrhәlәlәrini, göstәricilәrini, 
işlәnilmәsi müddәtini, ilkin mәlumatların әldә edilmәsinә olan tәlәblәri, layihәnin 
tәrkibini müәyyәnlәşdirәn sifarişçi vә layihәçi arasında razılaşdırılmış sәnәddir; 



2.1.2. әrazinin abadlaşdırılması — әrazinin yaxşılaşdırılması vә ya onun 
sonradan tikilib abadlaşdırılmaya hazırlanması üçün layihә vә tikinti tәdbirlәri 
(mövcud tikililәrin sökülmәsi, şaquli planlaşdırma, yol-küçә şәbәkәsinin 
salınması, mühәndis-kommunikasiya xәtlәrinin vә qurğularının tikintisi, әrazilәrin 
yaşıllaşdırılması); 

2.1.3. topoqrafik әsas — topoqrafik xәritәlәr vә (vә ya) aerokosmik zondla 
tәdqiqetmәnin, yaxud torpaq-informasiya sistemlәrinin şәhәrsalma 
layihәlәndirilmәsi mәqsәdlәri üçün hazırlanmış mәkan mәlumatları. 

3. Müfәssәl planın tәrkibi vә mәzmunu 

3.1. Müfәssәl planda aşağıdakılar nәzәrdә tutulur: 

3.1.1. tikinti mәqsәdlәri üçün әrazidәn istifadәnin növü vә miqyası; 

3.1.2. tikinti qaydası (üsulu), üzәrindә tikinti aparılması mümkün olan vә olmayan 
torpaq sahәlәri, elәcә dә tikinti obyektlәrinin yeri; 

3.1.3. tikinti aparılan torpaq sahәlәri üçün hәcm, en vә uzunluq baxımından 
minimal ölçülәr, yerin tәkindәn vә torpaqdan qәnaәtlә vә sәmәrәli rәftar olunması 
ilә әlaqәdar yaşayış mәqsәdlәri ilә istifadә edilmәsi nәzәrdә tutulan әrazilәr üçün 
maksimal ölçülәr; 

3.1.4. torpaq sahәlәrindәn istifadә ilә bağlı zәruri digәr obyektlәr üçün әrazilәr 
(asudә vaxt vә istirahәt üçün әrazilәr), elәcә dә dayanacaq yerlәri vә qarajlar üçün 
әrazilәr; 

3.1.5. ictimai ehtiyaclar, elәcә dә idman vә oyun qurğuları üçün әrazilәr; 

3.1.6. yaşayış binalarında mәnzillәrin yol verilәn maksimal sayı; 

3.1.7. şәhәrsalma mәqsәdlәri üçün xüsusi şәrtlәrlә istifadә olunan әrazilәr; 

3.1.8. tikinti aparılmayacaq әrazilәr vә onlardan istifadә; 

3.1.9. hәrәkәt üçün әrazilәr, o cümlәdәn piyadaların vә velosipedlәrin hәrәkәti, 
maşınların saxlanılması üçün әrazilәr, müәyyәn әrazilәrin hәrәkәt üçün nәzәrdә 
tutulmuş әrazilәrә birlәşdirilmәsi üçün әrazilәr vә bu kimi xüsusi tәyinatlı 
әrazilәr; 

3.1.10. tәchizat (tәminat) mәqsәdlәrinә xidmәt edәn obyekt vә müәssisәlәr üçün 
әrazilәr; 

3.1.11. mühәndis-kommunikasiya tәminatı sisteminin vә xәtlәrinin çәkilmәsi, 
habelә tullantılar vә anbarlar üçün әrazilәr; 

3.1.12. yaşayış mәntәqәsinin yaşıllıqla tәmin edilmәsi normasına uyğun parklar 
vә başqa yaşıllıq әrazilәri, qısamüddәtli istirahәt mәqsәdi ilә çadır qurmaq üçün 
yerlәr, çimәrlik yerlәri, qәbiristanlıqlar; 



3.1.13. su әrazilәri, elәcә dә su tәsәrrüfatı, daşqından qorunmaq üçün qurğuların 
yerlәşdirilmәsi vә suyun axınını tәnzimlәmәk üçün әrazilәr (әgәr bu mәsәlәlәr 
digәr qanunvericilik aktları ilә hәll olunmamışdırsa); 

3.1.14. mühәndis hazırlığının, o cümlәdәn relyefin layihә tәşkilinin aparılmalı 
olduğu әrazilәr (doldurulmalı, qazılmalı olan әrazilәr) vә ya daş, torpaq, yaxud 
digәr qazıntıların çıxarılması üçün әrazilәr; 

3.1.15. heyvandarlıqla bağlı obyektlәrin tikintisi (tövlәlәr, heyvan sәrgilәrinin 
keçirilmәsi üçün qurğular vә s.), habelә otlaqlar vә örüşlәr üçün әrazilәr; 

3.1.16. tәbii mühitin vә landşaftın qorunması vә inkişafı mәqsәdi ilә tәdbirlәr 
(әgәr bu mәsәlәlәr digәr qanunvericilik aktları ilә hәll olunmamışdırsa), elәcә dә 
bu tәdbirlәrin görülmәsi üçün әrazilәr; 

3.1.17. piyada vә ya nәqliyyat vasitәsilә hәrәkәt üçün ictimaiyyәtin vә ya maraqlı 
şәxslәr dairәsinin xeyrinә, habelә infrastrukturun yaradılması üçün yüklәnmәli 
olan әrazilәr; 

3.1.18. әtraf mühitin zәrәrli tәsirlәrdәn mühafizәsi mәqsәdi ilә havanı çirklәndirәn 
müәyyәn materiallardan istifadәnin qadağan edildiyi vә yaxud mәhdudlaşdırıldığı 
әrazilәr, tәmizlәnmәli vә abadlaşdırılmalı әrazilәr; 

3.1.19. «Әtraf mühitin mühafizәsi haqqında» Azәrbaycan Respublikasının 
Qanununda nәzәrdә tutulmuş mәnada әtraf mühitin zәrәrli tәsirlәrdәn mühafizәsi 
mәqsәdi ilә müvafiq tәdbirlәrin görülmәsi üçün әrazilәr, elәcә dә belә tәsirlәrdәn 
qorunmaq vә ya belә tәsirlәrin qarşısını almaq üçün tikinti vә digәr texniki 
xarakterli tәdbirlәr; 

3.1.20. kәnd vә ya meşә tәsәrrüfatı mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmuş әrazilәr 
istisna olmaqla, tikinti obyektlәrinin hissәlәri üçün ağacların, kolların vә digәr 
bitkilәrin әkilmәsi, elәcә dә onların vә su hövzәlәrinin qorunub saxlanılması üçün 
dayaqlar. 

3.2. Müfәssәl planda aşağıdakılar xüsusi qeyd olunmalıdır: 

3.2.1. tikinti zamanı xüsusi tikinti tәdbirlәrinin vә ya tәbiәt hadisәlәrinә qarşı 
xüsusi tәhlükәsizlik tәdbirlәrinin görülmәsi üçün zәruri olan әrazilәr; 

3.2.2. mәdәn sәnayesi altında olan vә ya mineralların emalı üçün nәzәrdә 
tutulmuş әrazilәr; 

3.2.3. әtraf mühit üçün tәhlükә yaradan materiallarla yüklәnmiş әrazilәr. 

3.2.4. Müfәssәl plan onun tәtbiq olunduğu әrazinin sәrhәdlәrini müәyyәn edir. 

3.2.5. Müfәssәl plana izahat әlavә edilmәlidir. İzahatda müfәssәl planın 
mәqsәdlәri vә mühüm tәsirlәri tәsvir olunmalıdır. 

3.2.6. Müfәssәl plan aşağıdakı hallarda hazırlanır vә ya dәyişdirilir: 



3.2.6.1. ümumi vә baş planlara uyğun olaraq yaşayış evlәrinin, ictimai 
tәyinatlı obyektlәrin, rekreasiya obyektlәrinin vә ümumi istifadәdә olan 
obyektlәrin, sәnaye, anbar, kommersiya vә ticarәt obyektlәrinin, 
mühәndis-kommunikasiya şәbәkәlәrinin vә digәr obyektlәrin tikintisi 
mәqsәdi ilә әrazilәr nәzәrdә tutulduqda; 

3.2.6.2. yeni tikinti üçün, yaxud kәnd vә ya meşә tәsәrrüfatı ilә bağlı 
olmayan digәr fәaliyyәt növlәrinin inkişafı üçün torpaq sahәlәri 
formalaşdırıldıqda; 

3.2.6.3. tikinti vә digәr fәaliyyәt növlәrinin inkişafı mәqsәdi ilә torpaqdan 
istifadәnin әsas tәyinatı dәyişdirildikdә; 

3.2.6.4. әrazidәn istifadә növü, binaların yol verilәn hündürlük hәddi, 
әrazinin tikinti vә tikinti sıxlığı әmsalları ilә bağlı tәlәblәrdәn hәr hansı 
biri dәyişdikdә; 

3.2.6.5. sәnaye zonaları üçün әrazilәr formalaşdırıldıqda; 

3.2.6.6. ümumi vә baş planlarda mühәndis-kommunikasiya tәminatı 
qurğularının tikintisi nәzәrdә tutulmadıqda. 

3.2.7. Qüvvәdәolma müddәti müәyyәn edilmәyәn müfәssәl planlar müddәtsiz 
istifadә olunur. 

3.3. Müfәssәl plan qrafiki materiallardan vә izahat yazısından ibarәtdir. 

3.3.1. Qrafiki materiallara aşağıdakılar daxildir: 

3.3.1.1. yaşayış mәntәqәsinin planında layihәlәndirilәn әrazinin mövqe 
planı; 

3.3.1.2. әrazinin müasir istifadәsi planı (istinad planı); 

3.3.1.3. tikinti-planlaşdırma eskizi ilә birlikdә qırmızı xәtlәrin planı; 

3.3.1.4. müfәssәl plan (әsas cizgi); 

3.3.1.5. qırmızı xәtlәrin bölgü planı; 

3.3.1.6. küçәlәrin en kәsiklәri (mövcud vә layihәlәndirilәn); 

3.3.1.7. nәqliyyat vә sosial xidmәt obyektlәrinin yerlәşdirilmәsi sxemi; 

3.3.1.8. magistral mühәndis şәbәkәlәri vә qurğularının yerlәşdirilmәsi 
sxemi; 

3.3.1.9. әrazinin mühәndis hazırlığı sxemi (әrazinin relyefinin tәşkili ilә 
birlikdә); 



3.3.1.10. әrazinin planlaşdırılma mәhdudiyyәtlәri sxemindә göstәrilәn 
mәlumatlar (müfәssәl plan yaşayış mәntәqәsinin bütün әrazisi üçün 
işlәndiyi halda): 

3.3.1.10.1. faydalı qazıntıların yerlәşdiyi әrazilәrin sәrhәdlәri; 

3.3.1.10.2. tәbii şәraitinә görә tikinti üçün müxtәlif dәrәcәdә 
әlverişsiz olan torpaqlar; 

3.3.1.10.3. sәnaye müәssisәlәrinin vә digәr obyektlәrin sanitar 
mühafizә zonaları; 

3.3.1.10.4. hava limanına yaxın әrazilәrdә tikintinin aparılması 
üçün mәhdudiyyәtli zonalar; 

3.3.1.10.5. kurortların su mәnbәlәrinin, su anbarlarının, su 
kәmәrlәrinin, yüksәkgәrginlikli elektrik ötürücüsü xәtlәrinin 
mühafizә zonaları; 

3.3.1.10.6. daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin mühafizә 
zonaları. 

3.3.2. İzahat yazısında layihәlәndirilәn әrazinin xarakteristikası, tәhlili, 
qiymәtlәndirilmәsi, әrazinin istifadә edilmәsi üzrә әsaslandırma vә layihә hәllәri, 
onun mühәndis vә nәqliyyat tәminatı, texniki-iqtisadi göstәricilәri, әtraf mühitin 
mühafizәsi vә fövqәladә halların qarşısının alınması üzrә tәdbirlәr olmalıdır: 

3.3.2.1. layihәlәndirilәn әrazinin xarakteristikasında aşağıdakılar әks 
olunmalıdır: 

3.3.2.1.1. әrazinin iqlim vә mühәndis-geoloji şәraiti barәdә 
mәlumat; 

3.3.2.1.2. әrazinin müasir istifadәsi (mövcud vәziyyәti) barәdә 
mәlumat; 

3.3.2.1.3. әrazidәki bina vә qurğuların texniki vәziyyәtinin 
qiymәtlәndirilmәsi; 

3.3.2.1.4. әrazinin sanitar vәziyyәti barәdә mәlumat; 

3.3.2.2. layihә tәkliflәrinin әsaslandırılması aşağıdakıları әks etdirmәlidir: 

3.3.2.2.1. әhalinin perspektiv sayının göstәricilәri; 

3.3.2.2.2. tikinti növlәrinә vә onun sıxlığına görә mәnzil fondu 
üzrә tәkliflәr vә hesabatlar; 

3.3.2.2.3. sosial, mühәndis vә nәqliyyat infrastrukturları 
obyektlәrinin yerlәşdirilmәsi vә tutumu üzrә tәkliflәr vә hesabatlar; 



3.3.2.2.4. istirahәt vә idman (turizm) obyektlәrinin yerlәşdirilmәsi 
üzrә tәkliflәr; 

3.3.2.2.5. әrazi zonaları üzrә layihәlәndirilәn әrazinin balansı; 

3.3.2.3. әrazi üzrә layihәlәndirmә işlәrinә aşağıdakılar daxildir: 

3.3.2.3.1. әrazinin struktur-planlaşdırma elementlәrinә bölünmәsi, 
onların yerlәşdirilmәsi, ölçülәri vә konfiqurasiyası; 

3.3.2.3.2. tikintinin növlәri; 

3.3.2.3.3. şәhәrsalma kompozisiyasının prinsip vә üsulları; 

3.3.2.4. әrazinin abadlaşdırılması ilә bağlı layihә işlәrindә aşağıdakı 
tәkliflәr vә hesabatlar әks olunmalıdır: 

3.3.2.4.1. yol-küçә şәbәkәsinin inkişafı; 

3.3.2.4. 2. nәqliyyat hәrәkәtinin tәşkili; 

3.3.2.4.3. avtomobil nәqliyyatının saxlama sahәlәrinin (dayanacaq 
vә parklanma yerlәri) yerlәşmәsi vә parametrlәri; 

3.3.2.4.4. yaşıllaşdırma növlәri nәzәrә alınmaqla, landşaft-
rekreasiya әrazilәr sisteminin yaradılması; 

3.3.2.4.5. әrazilәrin mühәndis hazırlığı; 

3.3.2.4.6. su tәchizatı vә kanalizasiya, istilik, elektrik, qaz tәchizatı 
sistemlәri, telefon, televiziya, radio xәtlәri; 

3.3.2.4.7. әrazinin sanitar tәmizlәnmәsi; 

3.3.2.5. layihәnin әsas texniki-iqtisadi göstәricilәrindә (TİG) bu Qaydalara 
Әlavә 5-ә uyğun olaraq qәbul edilmiş layihә işlәrini sәciyyәlәndirәn 
kәmiyyәt parametrlәri әks olunmalıdır. TİG — layihәlәndirmә ilinin 
yanvarın 1-dәk aşağıdakı mәrhәlәlәr üzrә: layihәlәndirmә ilindәn 
başlayaraq layihәnin reallaşdırılmasının birinci mәrhәlәsinin sonunadәk, 
birinci mәrhәlәnin sonundan başlayaraq qәbul edilmiş hesabat dövrünün 
sonunadәk (vә ya artan yekun üzrә) göstәrilmәlidir; 

3.3.2.6. әtraf mühitin mühafizәsi ilә bağlı tәdbirlәrdә әtraf mühitin 
mövcud vә proqnozlaşdırılan vәziyyәtinin xüsusiyyәtlәri vә 
hәmçinin onun optimallaşdırılmasına yönәldilmiş kompleks 
şәhәrsalma tәdbirlәri әks olunmalıdır vә burada aşağıdakılar 
göstәrilmәlidir: 

3.3.2.6.1. әrazinin landşaft-iqlim xüsusiyyәtlәrinin tәsviri (relyef, 
bitki örtüyü, mikroiqlim vә s.) ; 

3.3.2.6.2. әtraf mühitin mövcud vәziyyәtinin xarakteristikası; 



3.3.2.6.3. әtraf mühitin әlverişsiz texnogen tәsir mәnbәlәrindәn 
(stasionar, sәyyar) mühafizәsinә yönәldilmiş şәhәrsalma tәdbirlәri. 

3.4. Müfәssәl planın tәsdiq edilmәli hissәsinә daxildir: 

3.4.1. müfәssәl plan (әsas cizgi); 

3.4.2. qırmızı xәtlәrin bölgü planı; 

3.4.3. küçәlәrin en kәsiklәri. 

3.5. Müfәssәl planın layihә tapşırığında nәzәrdә tutulduğu halda, әrazinin tikinti-
planlaşdırılmasının maketi vә ya 3D formatında vizual görünüşü hazırlanmalıdır. 

3.6. Әrazisindә tarixi — mәdәni dәyәrlәr yerlәşәn yaşayış mәntәqәlәri üçün müfәssәl 
planın tәrkibindә «Tarixi-memarlıq istinad planı» cizgisi hazırlanmalıdır. 

3.7. Layihәlәndirilәn әrazinin mövqe planı 1:5 000 vә ya 1:10 000 miqyasında Baş plan 
materiallarının әsasında yerinә yetirmәk tövsiyә edilir. Planda aşağıdakılar әks 
olunmalıdır: 

3.7.1 müfәssәl planın sәrhәdlәri; 

3.7.2. әrazi zonalarının şәrti işarәlәri; 

3.7.3. xarici nәqliyyat magistrallarının istiqamәtlәrinin coğrafi adları. 

3.8. «İstinad planı» cizgisi 1:1000 vә ya 1:2000 miqyasında aşağıdakılar әks olunmaqla 
yerinә yetirilmәlidir: 

3.8.1. binaların mәrtәbәliliyinә, maddi daşınmaz tarixi dәyәrlәrinә vә digәr 
parametrlәrә nisbәtdә xarakteristikaları göstәrilmәklә mövcud tikililәri; 

3.8.2. layihәlәndirmәyә başlama tarixinә olan әrazi zonalarının sәrhәdlәri; 

3.8.3. layihәlәndirmә vә tikinti üçün ayrılmış torpaq sahәlәrinin sәrhәdlәri; 

3.8.4. mövcud mühәndis şәbәkә vә qurğuları; 

3.8.5. mövcud planlaşdırma mәhdudiyyәtlәri. 

3.8.6. «İstinad planı» cizgisindә mövcud sәnaye müәssisәlәrinin, sosial 
infrastruktur vә ictimai obyektlәrinin şәrhi verilir. 

3.9. «Tarixi-memarlıq istinad planı» cizgisi 1:1 000 vә ya 1:2000 miqyasında 
aşağıdakılar әks olunmaqla yerinә yetirilir: 

3.9.1. daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin dövlәt siyahısına daxil edilmiş 
әrazisi, bina vә qurğuları, hәmçinin daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәlәri 
statusu almağa tәklif olunan obyektlәr; 

3.9.2. daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin mühafizә zonaları. 



3.10. «Müfәssәl plan» cizgisi 1:1000 vә ya 1:2000 miqyasında aşağıdakılar әks 
olunmaqla yerinә yetirilmәlidir: 

3.10.1. qırmızı xәtlәr; 

3.10.2. bütün növ saxlanılan tikililәr (istinad fondu) vә tәbii landşaft saxlanılan 
sahәlәr; 

3.10.3. inşa edilәn, yenidәn qurulan, tәmir vә bәrpa olunan binaların struktur-plan 
elementlәri vә şәhәrsalma komplekslәri; 

3.10.4. layihәnin reallaşdırılmasının ilk növbәsi vә hesabat mәrhәlәsi müәyyәn 
edilmәklә, planlaşdırılan әrazi zonalarının sәrhәdlәri; 

3.10.5. torpaq sahәlәrinin istifadәsi vә şәhәrsalma tәnzimlәnmәsinin tikinti vә 
digәr xәtlәri. 

3.11. «Qırmızı xәtlәrin bölgü planı» cizgisindә mövcud qırmızı xәtlәr, mövcud qırmızı 
xәtlәrә, istinad binalarına, koordinat toruna (әyrilәrin bucaq vә radiusları) bağlanılmaqla 
dәyişmiş (tәyin olunmuş) qırmızı xәtlәr olmalıdır. 

3.12. «Küçәlәrin en kәsiklәri» cizgisi onların elementlәrinin ölçülәrini vә yeraltı 
kommunikasiyaların yerlәşdirilmәsini göstәrmәklә 1:200 miqyasında yerinә 
yetirilmәlidir. 

3.13. «Nәqliyyat vә sosial xidmәt obyektlәrinin yerlәşdirilmәsi sxemi» 1:1000 vә ya 
1:2000 miqyasında aşağıdakılar әks olunmaqla yerinә yetirilmәlidir: 

3.13.1. küçәlәrin tәsnifatı; 

3.13.2. ictimai nәqliyyatın hәrәkәt xәtlәri; 

3.13.3. piyada vә velosiped yollarının әsas istiqamәtlәri; 

3.13.4. layihәlәndirilәn nәqliyyat qurğuları; 

3.13.5. layihәnin hesabi ehtiyacı göstәrilmәklә, avtomobil dayanacaqlarının vә 
qarajların yerlәşdirilmәsi, sosial xidmәt obyektlәri. 

3.14. Mühәndis şәbәkәlәri vә qurğuları sxemlәrindә 1:1000 vә ya 1:2000 miqyasında 
şәbәkә vә qurğuların yerlәşdirilmәsi yerlәri göstәrilmәklә, әrazinin mühәndis tәminatının 
kompleks texniki hәllәri göstәrilmәlidir. Mühәndis şәbәkәlәrinin növlәri üzrә sxemlәrin 
ayrıca cizgidә tәrtib edilmәsinә yol verilir. 

3.15. 1:1000 vә ya 1:2000 miqyasında icra edilmiş әrazinin mühәndis hazırlıq sxemindә 
aşağıdakılar üzrә mәlumat olmalıdır: 

3.15.1. әrazinin mühәndis hazırlığı aparılmalı sahәlәrinin sәrhәdlәri; 

3.15.2. yol-küçә şәbәkәsinin şaquli planlaşdırılması (mövcud vә layihә hündürlük 
sәviyyәlәri); 



3.15.3. küçә oxları üzrә mailliklәrin istiqamәtlәri vә ölçülәri; 

3.15.4. sәth sularının kәnarlaşdırılması (yağış kanalizasiyası) vә drenaj sistemi, 
әrazinin tәhlükәli mühәndis-geoloji proseslәrdәn mühәndis mühafizәsi sistemi 
üzrә texniki hәllәr. 

3.16. Müfәssәl plan tәrtib olunduqda, onun mәhdudiyyәtlәr sxemindә aşağıdakı 
mәlumatlar öz әksini tapmalıdır: 

3.16.1. tullantı mәnbәlәri (istehsalat müәssisәlәri, mühәndis-nәqliyyat 
infrastrukturu obyektlәri, kommunal obyektlәr); 

3.16.2. sanitar-mühafizә zonaları; 

3.16.3. su mühafizә zonalarının sәrhәdlәri vә su göllәrinin sahilyanı zolaqları, 
suqәbuledicinin sanitar-mühafizә zonaları, xüsusi mühafizә olunan tәbii әrazilәr 
vә s. 

3.17. «Tikinti-planlaşdırma eskizi» yerin relyefi nәzәrә alınmaqla, layihәlәndirilәn 
әrazinin sәrhәdlәrindә tikilinin memarlıq-planlaşdırma vә hәcm mәkan hәllini aşkar 
etmәlidir. Onun üzәrindә bütün növ saxlanılan tikilinin vә tәbii landşaftın saxlanılan 
sahәlәrinin elementlәri vә hәmçinin layihәlәndirilәn qırmızı xәtlәri göstәrilmәlidir. 
Әrazinin tikinti-planlaşdırılmasının maketi vә ya 3D formatında vizualizasiyası layihә 
tapşırığına әsasәn yerinә yetirilir. 

3.18. Müfәssәl planın әlavәlәrinә aşağıdakılar daxildir: 

3.18.1. müfәssәl planın hazırlanması üçün әsas (yerli icra hakimiyyәti orqanı vә 
ya bәlәdiyyәnin qәrarı); 

3.18.2. istifadә edilәn topoqrafik әsas, iqlim vә mühәndis-geoloji şәrait barәdә 
mәlumatlar; 

3.18.3. göstәrilәn әrazi üçün әvvәllәr işlәnilib hazırlanmış layihә sәnәdlәri barәdә 
mәlumatlar; 

3.18.4. yerli icra hakimiyyәti vә aidiyyәti orqanları tәrәfindәn müfәssәl planın 
razılaşdırılması barәdә sәnәdlәr; 

3.18.5. müfәssәl planın ictimai müzakirәsinin protokolu. 

4. Әrazinin şәhәrsalma mәqsәdlәri üçün istifadәsinin şәrtlәri 

4.1. Әrazinin şәhәrsalma mәqsәdlәri üçün istifadәsinin şәrtlәri tikinti obyektlәrinin 
әrazilәrindә memarlıq vә şәhәrsalma fәaliyyәtinә olan tәlәblәri müәyyәn edir vә onlara 
riayәt edilmәsi baxımından müfәssәl planlaşdırma hüdudlarında bütün layihәlәndirilәn 
әrazinin kompleks vә sabit inkişafını tәmin edir. 

4.2. Şәhәrsalma mәqsәdlәri üçün istifadәsinin şәrtlәri әrazi zonalarının sәrhәdlәrindә 
yerlәşәn bütün sahәlәrә şamil edilir. 



4.3. Layihәlәndirilәn әrazi landşaftın tәşkili vә tikintisi ilә bağlı tәlәblәr, hәmçinin әrazi 
planlaşdırılması sәnәdlәri ilә sәrhәdlәr, torpaqdan istifadәnin növü vә şәrtlәri, tikintinin 
miqyası, elәcә dә torpaqdan istifadә ilә bağlı mәhdudiyyәtlәr müәyyәn edilmәklә әrazi 
zonalarına bölünür. Tikinti tәnzimlәnmә xәtlәri sanitar vә yanğın әleyhinә qaydalara 
riayәt edilmәsini tәmin etmәlidir. Tikinti tәnzimlәnmә xәtlәri tikilinin planlaşdırma 
hәllinә uyğun olaraq binaların әsas fasadlarının yerlәşmәsini vә konfiqurasiyasını 
göstәrir. Tikinti tәnzimlәnmә xәtlәrinin şәrti işarәlәri ayrı-ayrı sahәlәr üçün bu Qaydalara 
Әlavә 4-dә göstәrilir. 

4.4. Sahәnin tikinti üçün istifadәsinin intensivlik göstәricilәrinә aşağıdakılar daxildir: 

4.4.1. tikinti әmsalı; 

4.4.2. tikintinin sıxlığının әmsalı; 

4.4.3. tikilinin hündürlüyü (mәrtәbәliliyi). 

4.5. Tikililәrin hündürlüyü vә binalar arasındakı mәsafәlәr yaşayış, ictimai bina vә 
yaşayış әrazilәrinin insolyasiyasının normativ davamlılığını tәmin etmәlidir. Tikilinin 
hündürlük xәtti kompozisiya keyfiyyәtlәrinin tәnzimlәnmәsi mәqsәdi ilә müәyyәn edilir. 

5.Müfәssәl planın tәrtib edilmәsi, razılaşdırılması vә tәsdiq edilmәsi 
qaydaları 

5.1. Müfәssәl planın tәrtib edilmәsinә aşağıdakı iş növlәri daxildir: 

5.1.1. ilkin mәlumatların toplanması vә tәhlili; 

5.1.2. әrazinin şәhәrsalma qiymәtlәndirilmәsi; 

5.1.3. layihә hәllәrinin (variantların) hazırlanması; 

5.1.4. müfәssәl planın tәrtibatı; 

5.1.5. müfәssәl planın ilkin layihәsini ictimaiyyәtә tanışlıq üçün tәqdim edilmәsi; 

5.1.6. müfәssәl planın razılaşdırılması; 

5.1.7. müfәssәl planın yekun layihәsinin ictimai müzakirәsinin tәşkili; 

5.1.8. müfәssәl planın tәsdiq edilmәsi. 

5.2. İlkin mәlumatlara daxildir: 

5.2.1. topoqrafik әsas, iqlim vә mühәndis-geoloji axtarışların materialları; 

5.2.2. dövlәt torpaq kadastrının mәlumatları; 

5.2.3. torpaq sahәlәrinin tikinti üçün ayrılması barәdә mәlumatlar; 

5.2.4. әhali, yaşayış fondu, xidmәt müәssisәlәri vә idarәlәri, idman, sәnaye, 
nәqliyyat vә digәr daşınmaz әmlak obyektlәrinin sayı barәdә mәlumatlar; 



5.2.5. mövcud küçә şәbәkәsi, nәqliyyat xidmәti, hәrәkәtin tәşkili, şәhәr sәrnişin 
nәqliyyatı xәtlәri vә dayanacaq mәntәqәlәrinin yerlәşdirilmәsi barәdә mәlumatlar; 

5.2.6. mövcud yerüstü vә yeraltı mühәndis şәbәkәlәri vә qurğuları barәdә 
mәlumatlar; 

5.2.7. ümumi istifadә üçün (park vә bağçalar) mövcud obyektlәrin 
yaşıllaşdırılması vә abadlaşdırılması barәdә mәlumatlar; 

5.2.8. әtraf mühitin mövcud vәziyyәti barәdә mәlumatlar; 

5.2.9. tarixi-mәdәni sәrvәtlәrin siyahısı, onların mühafizәsi zonalarının işlәnilib 
hazırlanmış vә tәsdiq edilmiş layihәlәri; 

5.2.10. Baş planın materialları (mövcud olduğu halda). 

5.3. İlkin mәlumatlar layihәlәndirmәnin başlanması ilinin 1 yanvar tarixinә olan 
vәziyyәtinә görә layihәçi tәrәfindәn sifarişçiyә tәqdim edilir. 

5.4. Layihәlәndirmә üçün rәqәmsal topoqrafik әsasdan istifadә etmәk tövsiyә edilir. Bu 
zaman mәlumatın hәcmi, detallaşması vә dәqiqliyi kağız әsasda müfәssәl plan üçün 
qәbul edilmiş miqyasda (1:1000 vә ya 1:2000) topoqrafik planın xüsusiyyәtlәrinә uyğun 
olmalıdır. 

5.5. Müfәssәl planın qrafiki materiallarının işlәnilmәsi sxemi bu Qaydalara Әlavә 3-dә, 
müfәssәl plan cizgilәrindә әrazi (torpaq sahәlәri) sәrhәdlәrinin şәrti qrafiki işarә edilmәsi 
isә bu Qaydalara Әlavә 4-dә göstәrilir. Hәr bir cizgi müvafiq qaydada müfәssәl 
planlaşdırmanın sәrhәdlәri, qәbul edilmiş şәrti işarәlәr, külәklәrin istiqamәti, şimal 
istiqamәti, әsas yazı (ştamp) nәzәrә alınaraq tәrtib edilir. Cizgidә ümumi göstәricilәrin 
qeyd olunmasına yol verilir. 

5.6. İzahat yazısı vә «Müfәssәl plan» cizgisini layihәni hazırlayan tәşkilatın rәhbәrlәri vә 
müәlliflәr imzalayırlar. Digәr cizgi vә sxemlәr layihәni işlәyib hazırlayan tәşkilatın daxili 
sәnәdlәşdirmә prosedurları ilә müәyyәn edilmiş qaydada imzalanır. 

5.7. İzahat yazısının titul vәrәqindә sifarişçi vә layihәni hazırlayan müәssisәnin adı, 
layihәnin tam adı, layihәnin buraxılması ili vә ayı, izahat yazısında isә layihә vә bölmәlәr 
üzrә müәllif kollektivinin tәrkibi vә mәsul icraçılar, qrafik vә mәtn materiallarının 
siyahısı şәklindә layihәnin tәrkibi vә layihәyә әlavә edilәn sәnәdlәrin siyahısı 
göstәrilmәlidir. 

5.8. Tәqdimat materialları vә hәmçinin maqnit daşıyıcıda layihә sәnәdlәri sifarişçiyә bir 
nüsxәdә, qrafiki materiallar vә izahat yazısı isә üç nüsxәdә tәqdim edilir. 

5.9. Müfәssәl planın hazırlanması vә ya dәyişdirilmәsi barәdә qәrar, planlaşdırmanın 
mәqsәdlәri vә ehtimal olunan tәsirlәri, müәyyәn әrazinin yenidәn qurulması vә ya 
inkişafı ilә әlaqәdar müxtәlif hәll yolları haqqında sifarişçi tәrәfindәn әvvәlcәdәn 
ictimaiyyәtә mәlumat verilmәlidir. 

5.10. Müfәssәl planın hazırlanması vә ya dәyişdirilmәsi barәdә qәrarın elan olunduğu 
gündәn 30 (otuz) gün müddәtindә ictimaiyyәt bu Qaydaların 5.9-cu bәndindә nәzәrdә 
tutulmuş mәsәlәlәrlә bağlı etiraz vә tәkliflәrini sifarişçiyә yazılı şәkildә tәqdim edir. 



5.11. Müfәssәl planın ilkin layihә materialları tanışlıq mәqsәdi ilә ictimaiyyәtә tәqdim 
edilir. İctimaiyyәtin tәkliflәri nәzәrә alınmaqla hazırlanmış müfәssәl planın layihә 
materialları razılaşdırmaq mәqsәdi ilә aidiyyәti dövlәt orqan vә qurumlarına tәqdim 
edilmәlidir. Hәmin orqanlar vә aidiyyәti qurumlar müfәssәl planın layihәsinin onlara 
göndәrildiyi gündәn 30 (otuz) gün müddәtindә hәmin sәnәdlәrә dair yazılı rәy 
bildirmәlidirlәr. Bu müddәtdә onlar rәy bildirmәdikdә, sifarişçi әrazi planlaşdırılmasının 
hәmin orqan vә qurumların maraqlarına toxunmaması mövqeyindәn çıxış edir. 

5.12. Bu Qaydaların 5.9-cu vә 5.11-ci bәndlәrinin tәlәblәrinә müvafiq verilәn tәkliflәr 
nәzәrә alınmaqla, müfәssәl planın yekun layihәsi hazırlanır vә sifarişçinin tәşkil etdiyi 
ictimai müzakirәyә çıxarılır. 

5.13. Müfәssәl planın ictimai müzakirәsi üçün qrafik vә mәtn materialları tәqdim edilir. 

5.14. Müfәssәl plan layihәsi bәlәdiyyәnin qәrarı әsasında hazırlandığı halda, hazırlandığı 
gündәn 10 (on) gün müddәtindә müvafiq bәlәdiyyәyә, digәr hallarda isә Azәrbaycan 
Respublikasının Dövlәt Şәhәrsalma vә Arxitektura Komitәsinә tәsdiq üçün tәqdim 
edilmәlidir. 

5.15. Müfәssәl plan layihәsi bәlәdiyyәnin qәrarı әsasında hazırlandığı halda, müvafiq 
qaydada razılaşdırıldıqdan sonra rәy bildirmәk üçün yerli icra hakimiyyәti orqanlarının 
memarlıq bölmәlәri tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Şәhәrsalma vә 
Arxitektura Komitәsinә tәqdim edilir. 

5.16. Müfәssәl plan onun tәsdiq olunduğu gündәn 5 (beş) gün müddәtindә yerli icra 
hakimiyyәti orqanı vә yaxud bәlәdiyyә tәrәfindәn elan olunmalıdır. Müfәssәl plan elan 
olunduğu gündәn qüvvәyә minir. 

6. Müfәssәl planların razılaşdırıldığı orqanların siyahısı 

6. Müfәssәl planlar aşağıda qeyd olunan orqanları ilә razılaşdırılmalıdır: 

6.1. Azәrbaycan Respublikasının Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi; 

6.2. Azәrbaycan Respublikasının Fövqәladә Hallar Nazirliyi; 

6.3. Azәrbaycan Respublikasının Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi; 

6.4. Azәrbaycan Respublikasının Nәqliyyat Nazirliyi; 

6.5. Azәrbaycan Respublikasının Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyi; 

6.6. Azәrbaycan Respublikasının Әmlak Mәsәlәlәri Dövlәt Komitәsi; 

6.7. Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Torpaq vә Xәritәçәkmә Komitәsi; 

6.8. «Azәrsu» Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti; 

6.9. «Azәrenerji» Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti vә «Azәrişıq» Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti; 

6.10. Dövlәt Neft Şirkәtinin «Azәriqaz» İstehsalat Birliyi; 



6.10-1. «Azәravtoyol» Açıq Sәhmdar Cәmiyyәti; 

6.11. Layihә tapşırığında qeyd olunan orqan vә qurumlar. 

7. Yekun müddәa 

7.1. Bu Qaydalara Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti ilә razılaşdırılmaqla dәyişiklik 
edilә bilәr. 
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