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Azәrbaycan Respublikası
Nazirlәr Kabinetinin
2015-ci il 12 yanvar tarixli

6 nömrәli qәrarı ilә
tәsdiq edilmişdir

Müfәssәl plan olmadığı vә ya onun müddәti bitdiyi hallarda
tikintiyә icazә verilmәsi vә ya mәlumatlandırma icraatı
mәqsәdlәri üçün tikinti layihәlәrinin onların hәyata
keçirilәcәklәri әrazinin planlaşdırılması sәnәdlәrinә (baş
planlara vә (vә ya) ümumi planlara), habelә müfәssәl planın
hazırlanması zamanı nәzәrә alınan tәlәblәrә uyğunluğunun
müәyyәnlәşdirilmәsi
Qaydaları
1. Ümumi müddәalar
1.1. Bu 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 1.6.1-ci yarımbәndinin icrasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә
hazırlanmışdır vә müfәssәl plan olmadığı vә ya onun müddәti bitdiyi hallarda tikintiyә
icazә verilmәsi vә ya mәlumatlandırma icraatı mәqsәdlәri üçün tikinti layihәlәrinin
onların hәyata keçirilәcәklәri әrazinin planlaşdırılması sәnәdlәrinә (baş planlara vә (vә
ya) ümumi planlara), habelә müfәssәl planın hazırlanması zamanı nәzәrә alınan tәlәblәrә
(bundan sonra — tәlәblәr) uyğunluğunun (bundan sonra — uyğunluq)
müәyyәnlәşdirilmәsi qaydalarını müәyyәn edir.
1.2. Bu Qaydalar tikintiyә icazә verilmәsi vә ya mәlumatlandırma icraatına aid edilәn
tikinti layihәlәrinә (bundan sonra — layihәlәr) şamil olunur.
1.3. Tikintiyә icazә icraatı ilә bağlı layihәlәrin tәlәblәrә uyğunluğunun
müәyyәnlәşdirilmәsi şәhәrsalma әsaslandırılmasının tәrtib edilmәsi, mәlumatlandırma
icraatının şamil olunduğu layihәlәrin uyğunluğunun müәyyәnlәşdirilmәsi isә bu
Qaydaların 4-cü hissәsinә uyğun olaraq hәyata keçirilir.
1.4. Şәhәrsalma әsaslandırılması tikintiyә icazә ilә bağlı icraata başlanması üçün әsasdır.
1.5. Layihәlәrin uyğunluğunun müәyyәnlәşdirilmәsi zamanı müvafiq әrazinin әrazi
planlaşdırılması sәnәdlәrinә (baş planlara vә (vә ya) ümumi planlara), hәmçinin müfәssәl
planın hazırlanması zamanı nәzәrdә tutulan tәlәblәrә riayәt olunur.
1.6. Tikinti mәqsәdlәri üçün ayrılan yeni әrazilәr üzrә, habelә daşınmaz mәdәni irs
abidәlәri yerlәşdirildiyi әrazilәrdә şәhәrsalma әsaslandırılmasının hazırlanmasına yol
verilmir. Belә әrazilәr üçün Azәrbaycan Respublikasının Şәhәrsalma vә Tikinti
Mәcәllәsinin (bundan sonra — Mәcәllә) tәlәblәrinә uyğun olaraq müfәssәl planlar
hazırlanır.

1.7. Layihәlәrin tәlәblәrә uyğunluğunun müәyyәn edilmәsinә dair inzibati icraat «İnzibati
icraat haqqında» Azәrbaycan Respublikasının Qanunu vә Mәcәllә ilә müәyyәn edilmiş
qaydada vә müddәtlәrdә hәyata keçirilir.
1.8. Tikintiyә icazә icraatı ilә bağlı layihәlәr üzrә şәhәrsalma әsaslandırılması
proseduruna başlanılması üçün sifarişçi tikinti obyektinin Mәcәllәnin 75.2.1-ci vә 75.2.3cü maddәlәrindә müәyyәn edilәn sәnәdlәri, habelә tikinti layihәsinin memarlıqplanlaşdırma bölmәsini yerli icra hakimiyyәti orqanına tәqdim edir.
1.9. Mәlumatlandırma icraatı tәtbiq edildiyi layihәlәr üzrә sifarişçi torpaq sahәsi üzәrindә
mülkiyyәt, icarә vә ya istifadә hüququnu tәsdiq edәn sәnәdin surәtini, tikinti layihәsinin
memarlıq-planlaşdırma bölmәsini, habelә sifarişçi hüquqi şәxs olduqda, hüquqi şәxslәrin
dövlәt reyestrindәn çıxarışın surәtini yerli icra hakimiyyәti orqanına tәqdim edir.

2. Şәhәrsalma әsaslandırılmasının mәzmunu, tәrkibi vә işlәnmәsi
2.1. Müfәssәl plan olmadıqda vә ya onun müddәti bitdikdә, tikinti layihәlәrinә onlar
hәyata keçirilәcәklәri әrazinin planlaşdırılması sәnәdlәrinә (baş planlara vә (vә ya)
ümumi planlara), habelә müfәssәl planın hazırlanması zamanı nәzәrә alınan tәlәblәrә
uyğun olduqda vә aşağıdakı şәrtlәrin birgә mövcud olduğu hallarda yol verilir:
2.1.1 layihәlәndirilәn obyektin tikintilәrin mövcud olduğu әrazilәrin hüdudları
daxilindә tikilmәsi nәzәrdә tutulduqda;
2.1.2. tikilmәsi nәzәrdә tutulan obyekt istifadә növünә vә miqyasına görә mövcud
tikintilәrә uyğun olduqda.
2.2. Şәhәrsalma әsaslandırılması tәtbiq olunan әrazinin sәrhәdlәri yerlәşdirilmәsi nәzәrdә
tutulan obyektin әtrafındakı әrazilәr nәzәrә alınmaqla, yerli icra hakimiyyәti orqanları
tәrәfindәn dövlәt mühafizәsindә olan daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin mühafizә
zonalarına münasibәtdә Azәrbaycan Respublikasının Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyinin
razılığı ilә müәyyәn edilir.
2.3. Şәhәrsalma әsaslandırılması yerli icra hakimiyyәti orqanlarının sifarişi әsasında
onların verdiklәri layihә tapşırığına uyğun olaraq layihәçi tәrәfindәn yerinә yetirilir.
Tikinti niyyәtini hәyata keçirmәk istәyәn sifarişçinin istәdiyi hallarda vә onun müstәqil
müraciәti әsasında şәhәrsalma әsaslandırılmasının yerinә yetirilmәsi layihәçiyә sifariş
edilir. Bu zaman layihә tapşırığı da tikinti niyyәtini hәyata keçirmәk istәyәn sifarişçi
tәrәfindәn verilir.
2.4. Şәhәrsalma әsaslandırılması şәhәrsalma vә tikintiyә dair normativ sәnәdlәrin
tәlәblәrinә әmәl edilmәklә, layihәlәndirilәn әrazinin ölçülәrindәn asılı olaraq müәyyәn
olunan miqyasda, topoqrafik planda işlәnilir vә tәrkibindә aşağıdakılar göstәrilir:
2.4.1. şәhәrsalma әsaslandırılması işlәnilәn әrazinin sәrhәdlәri;
2.4.2. şәhәrsalma әsaslandırılması tәtbiq olunan әrazinin sәrhәdlәri daxilindәki
tikintilәrin mövcud vәziyyәti vә yerlәşdirilmәsi nәzәrdә tutulan obyektlәr;
2.4.3. istifadә olunan torpaqların tәyinatı göstәrilmәklә sәrhәdlәri;

2.4.4. mәrtәbәlilik göstәrilmәklә şәhәrsalma әsaslandırılması tәtbiq olunan
әrazinin tikinti әmsalı vә tikinti sıxlığı әmsalı;
2.4.5. qırmızı xәtlәr;
2.4.6. yerlәşdirilmәsi nәzәrdә tutulan obyektlәrin tikinti әrazilәri vә tikinti
sahәlәri;
2.4.7. tarixi landşaft, mәdәni irs obyektlәri vә tarixi-memarlıq abidәlәri, onların
әrazilәri vә mühafizә zonaları;
2.4.8. mövcud su, kanalizasiya, elektrik, istilik vә qaz tәchizatı xәtlәri.
2.5. Şәhәrsalma әsaslandırılmasının tәrkibi aşağıdakılardan ibarәtdir:
2.5.1. şәhәrsalma әsaslandırılmasının әsas göstәricilәri barәdә qısa izahat;
2.5.2. topoqrafik planda әrazinin 1:500 miqyasında Baş planı;
2.5.3. torpaqdan istifadә növü (mövcud vә layihәlәndirilәn);
2.5.4. küçә vә mәhәllәdaxili yolların açılışı.
2.6. Bu Qaydalar üzrә tikinti niyyәtinin hәyata keçirilmәsinә aşağıdakı hallarda yol
verilmir:
2.6.1. tikilmәsi nәzәrdә tutulan obyekt Baş plana zidd olduqda;
2.6.2. tikilmәsi nәzәrdә tutulan obyektin әtraf mühitә zәrәrli tәsir göstәrmәk vә ya
özünün bu cür tәsirә mәruz qalmaq tәhlükәsi olduqda;
2.6.3. tikilmәsi nәzәrdә tutulan obyekt infrastrukturunun yaradılması,
tәhlükәsizliyin vә sağlamlığın tәmin olunması ilә әlaqәdar dövlәt vә ya bәlәdiyyә
vәsaitlәrinin sәmәrәsiz istifadәsini tәlәb etdikdә;
2.6.4. tikilmәsi nәzәrdә tutulan obyekt әtraf mühitin, torpağın, mәdәni irs
obyektlәrinin qorunması ilә bağlı maraqları vә yaxud landşaftın tәbii
xüsusiyyәtlәrini pozduqda;
2.6.5. tikilmәsi nәzәrdә tutulan obyekt su tәsәrrüfatından vә ya tәbiәt
hadisәlәrindәn (daşqından) qorunmağa tәhlükә yaratdıqda.
2.7. Tikilmәsi nәzәrdә tutulan obyektin әtraf mühitә zәrәrli tәsir göstәrmәk vә ya özünün
bu cür tәsirә mәruz qalmaq tәhlükәsi olduqda, aşağıdakılar nәzәrә alınmalıdır:
2.7.1. tikilmәsi nәzәrdә tutulan obyektin torpağın üst münbit qatının vәziyyәtinә
zәrәrli tәsir göstәrmәsi;
2.7.2. tikintisi nәzәrdә tutulan obyektin inşasının magistral boru kәmәrlәrinin,
gәrginliyi 1000 voltdan çox olan elektrik şәbәkәlәrinin, metropolitenin, dәmir
yolu qurğularının, müdafiә obyektlәrinin, su tәchizatı vә kanalizasiya
sistemlәrinin texniki qurğularının, neft buruqlarının, respublika vә yerli

әhәmiyyәtli avtomobil yollarının vә ya suların mühafizә zonalarında hәyata
keçirilmәsinә yol verilmәmәsi;
2.7.3. sanitar, yanğın, ekoloji vә radiasiya tәhlükәsizliyi tәlәblәrinin tәmin
edilmәsi.

3. Şәhәrsalma әsaslandırılmasının razılaşdırılması vә tәsdiq edilmәsi
3.1. Şәhәrsalma әsaslandırılması barәdә tikintiyә icazә icraatı üzrә maraqlı şәxslәrә
mәlumatın verilmәsi vә onların dinlәnilmәsi yerli icra hakimiyyәti orqanları tәrәfindәn
hәyata keçirilir.
3.2. Şәhәrsalma әsaslandırılması bu Qaydaların 2-ci hissәsinin tәlәblәrinә uyğun
işlәnilәrәk dövlәt mühafizәsindә olan daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin mühafizә
zonalarına münasibәtdә Azәrbaycan Respublikasının Mәdәniyyәt vә Turizm Nazirliyinin
razılığı ilә yerli icra hakimiyyәti orqanının qәrarı ilә tәsdiq edilir.
3.3. Şәhәrsalma әsaslandırılması dörd nüsxәdә işlәnilmәlidir. Bir nüsxә layihәçidә qalır,
bir nüsxә sifarişçiyә, bir nüsxә isә yerli icra hakimiyyәti orqanının memarlıq bölmәsinә
verilir vә bir nüsxәsi Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Şәhәrsalma vә Arxitektura
Komitәsinә tәqdim olunur.

4. Mәlumatlandırma icraatı mәqsәdlәri üçün tikinti layihәlәrinin
uyğunluğunun müәyyәnlәşdirilmәsi
4.1. Mәlumatlandırma icraatı şamil olunan tikinti obyektlәri layihәlәrinin tәlәblәrә
uyğunluğu yerli icra hakimiyyәti orqanı tәrәfindәn bu Qaydaların 2.1.1-ci vә 2.1.2-ci
yarımbәndlәrindә nәzәrdә tutulan şәrtlәrin, o cümlәdәn әrazilәrin zonalaşdırılması,
tikintinin növü vә miqyası ilә bağlı müfәssәl qaydaların vә yaşayış mәntәqәlәrindә yanaşı
sahәlәrdә tikinti aparılmasının әsas şәrtlәrinin birgә mövcudluğu ilә müәyyәnlәşdirilir.
4.2. Mәlumatlandırma icraatı şamil olunan tikinti obyektlәri layihәlәrinin Mәcәllәnin
80.1-ci vә 80.1-1-ci maddәlәrindә yol verilәn mәrtәbәlәrinin say hәddi daxilindә
mәhdudlaşdırılmasına (mәrtәbәlәrin sayının azaldılması vә ya artırılması tәlәbi) yol
verilmir.

5. Yekun müddәa
5.1. Bu Qaydalara Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti ilә razılaşdırılmaqla dәyişiklik
edilә bilәr.
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