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A. GİRİŞ  

1. Azərbaycan Hökuməti (AH) Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin (ASC) elektrik enerjisinin 

paylanmasının inkişafına dair təklif edilən İnvestisiya Proqramının (İnvestisiya Proqramı) 

dəstəklənməsi üçün Dünya Bankından (DB) maliyyə vəsaiti təmin etməsini xahiş etmişdir. İnvestisiya 

Proqramının məqsədini köhnəlmiş elektrik enerjisi paylama şəbəkəsinin bərpası və genişləndirilməsi 

vasitəsilə Azərbaycanda elektrik enerjisi paylama sektorunun enerji səmərəliliyini artırmaq təşkil edir. 

İnvestisiya proqramı: 1) regionda elektrik enerjisi təchizatını yaxşılaşdıracaq; 2) elektrik enerjisinin 

paylanması zamanı itkiləri azaldacaq; 3) istehlakçılara xidmətin səmərəliliyi və keyfiyyətini artıracaq; 

4) regiondakı enerji paylama şirkətlərinin fəaliyyət və maliyyə göstəricilərini yaxşılaşdıracaq; 5) 

elektrik enerjisinin paylanması altsektorunda korporativ islahata və potensialın inkişaf etdirilməsinə 

kömək edəcəkdir. 

2. İnvestisiya proqramının üç əsas nəticəsi aşağıdakılar olacaqdır: 1) gərginliyi 110 kV, 35 kV, 10 

kV və 6 kV olan paylama şəbəkələrinin, o cümlədən paylayıcı xətlərin və yarımstansiyalarının 

bərpası; 2) gərginliyi 0,4 kV olan istehlakçılara xidmət xətlərinin bərpası və müasir elektrik 

sayğaclarının quraşdırılması; 3) Azərişıq ASC-nin institusional potensialının gücləndirilməsi. 

İnvestisiya proqramının aşağıdakı komponentləri əhatə edəcəyi gözlənilir:  

(i) Gərginliyi 110 kV, 35 kV, 10 kV və 6 kV olan elektrik enerjisi paylama şəbəkələrinin 

bərpası. Gərginliyi 110 kV olan 15 stansiya vahidinin, gərginliyi 35 kV olan 52 stansiya 

vahidinin, gərginliyi 6-10 kV olan 4004 transformator stansiyası vahidinin, gərginliyi 110 kV 

olan 150 km uzunluğunda paylayıcı xətlərin, gərginliyi 35 kV olan 400 km uzunluğunda 

paylayıcı xətlərin və gərginliyi 6-10 kV olan 2600 km uzunluğunda paylayıcı xətlərin bərpası. 

(ii) Gərginliyi 0,4 kV olan istehlakçılara xidmət xətlərinin və sayğacların bərpası. Gərginliyi 

0,4 kV olan 10154 km uzunluğunda istehlakçılara xidmət xətlərinin dəyişdirilməsi, o 

cümlədən elektrik sayğaclarının quraşdırılması. Gərginliyi 0,4 kV olan, yuxarıdan keçən açıq 

vəziyyətdə olan mövcud elektrik naqilləri tam şəkildə yeni özüötürən, hava yolu ilə keçən 

naqillərlə (izolyasiya olunmuş) əvəz ediləcəkdir. Mövcud elektrik dirəkləri isə tam həcmdə 

yeni polad, beton və ya ağac dirəklərlə əvəz ediləcəkdir. İzolyasiya edilən yeni naqillər 

paylayıcı xətlərdən qanunsuz istifadəni və enerji oğurluğunu mümkünsüz edəcəkdir. 

(iii) İnstitusional inkişaf, potensialın artırılması və layihə idarəçiliyinə dəstək, o cümlədən 

aşağıdakılara dair məsləhət xidmətləri: 1) layihəyə nəzarət və layihənin idarə edilməsi, o 

cümlədən satınalmalar, texniki dəstəyi, maliyyə idarəçiliyi, sosial və ekoloji təminatların 

monitorinqi, kənar audit yoxlamaları və təlim; 2) təklif edilən LAYİHƏ çərçivəsində bütün 

növbəti tranşların hazırlanması və monitorinqi; 3) siyasət hazırlanması və Azərişıq ASC-nin 

əməkdaşlarının bacarıqlarının artırılmasına dəstək.   

3. Proqram DB-ın LAYİHƏ krediti prosedurlarına əsasən DB tərəfindən təmin olunan kredit 

vasitəsilə maliyyələşdiriləcəkdir. Ekoloji təminat tədbirlərinin icrasına Dünya Bankının OP 4.01, 4.04, 

4.12 kimi Təminat Siyasətlərinin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçiriləcək hər bir layihənin ekoloji 

qiymətləndirilməsi vasitəsilə nail olunacaqdır. Təklif edilən DB investisiyaları mövcud 

mexanizmlərdəki investisiyalarla əlaqədardır və həssas ərazilər, meşələr və ya bataqlıqlara təsir 

göstərməyəcək və bütün layihələrdə əməl olunmaqla, DB Təminat Siyasətlərinə əsasən B kateqoriyalı 

olaraq təsnif ediləcəkdir.  

4. Bu Ətraf Mühit və Sosial Təsirlərin İdarə Olunması üzrə Çərçivə Sənədi (ƏMSTİÇ) hazırki 

LAYİHƏ daxilində dəstəklənən bütün fəaliyyətlərə şamil olunur və xüsusi olaraq altlayihələrin icra 

zamanı müəyyən olunmuş və müəyyən olunacaq ekoloji aspektlərini şərtləndirəcəkdir.   

 



B. HÜQUQİ BAZANIN VƏ İNSTİTUSİONAL BACARIQLARIN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  

5. Layihənin ekoloji və sosial cəhətdən qiymətləndirilməsi Dünya Bankının siyasətləri və milli 

siyasətlər, qanunvericilik və Dünya Bankının tələblərinə uyğunluq baxımından həyata keçirilir. Bu 

habelə, müvafiq beynəlxalq sazişlərə uyğunluğu ehtiva edir. 

 

1. Azərbaycan Hökumətinin ətraf mühit sahəsində siyasəti və qanunvericiliyi   

a. Qanunvericilik və normativ-hüquqi aktlar  

6. Azərbaycan ətraf mühitin qorunması və monitorinqi və əsasını Konstitusiyadan (1995)  götürən 

inkişaf layihələri ilə əlaqədar ətraf mühit məsələlərinin idarə edilməsi üzrə müddəaları əks etdirən bir 

sıra qanunlara malikdir. Konstitusiya Azərbaycan Respublikasının ali qanunu olmaqla milli 

qanunvericilik və beynəlxalq sazişlər üzərində üstün mövqeyə malikdir. O, xalqın sağlam ətraf 

mühitdə yaşamaq, ətraf mühitin vəziyyəti haqqında məlumat əldə etmək imkanına malik olmaq  və 

ətraf mühit üzrə qanunvericiliyin pozulması nəticəsində məruz qalınmış zərərə görə kompensasiya 

almaq kimi əsas hüquqlarını  nəzərdə tutur. 

7. Regionun digər ölkələrində olduğu kimi, sovet dövrünə aid ətraf mühit qanunvericiliyinin əksər 

hissəsi əvəz edilmiş və dəyişdirilişdir. 1999-cu il tarixli Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Qanun 

yeni hüquqi bazanın əsas elementidir. Digər aktları onu mühüm dərəcədə tamamlayır. Yeni qanunlar 

birlikdə “çirkləndirən ödəyir” prinsipini nəzərdə tutur, iqtisadi vasitələrin istifadəsi üçün şərait 

yaradır, ətraf mühit üzrə mövcud olan və beynəlxalq standartlar arasındakı boşluğu qismən doldurur 

və digər yeni elementlərlə yanaşı ictimai məlumatlılığın rolunu gücləndirir. 

8. Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi üzrə təklif edilən enerji sektoru layihəsinə aidiyyəti 

olan vacib qanunlardan bəziləri aşağıda göstərilir. 
 

(i) Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Qanun, 1999: Azərbaycan Respublikasının ətraf 

mühitin mühafizəsi haqqında Qanunu (1999) ətraf mühitin mühafizəsinin hüquqi, iqtisadi 

və sosial əsaslarını müəyyən edir. Qanunun məqsədi aşağıdakılar vasitəsilə ətraf mühit 

balansını planlaşdırmaqdan ibarətdir: (i) ətraf mühitin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi; 

(ii) sənaye fəaliyyətləri və digər fəaliyyətlərin təbii ekoloji sistemlərə təhlükəli təsirinin 

qarşısının alınması; (iii) bioloji müxtəlifliyin qorunması; və (iv) təbii sərvətlərdən lazımi 

qaydada istifadə edilməsi. Bu qanunun müvafiq müddəaları aşağıdakılardır:  

 

 Maddə 35. Təbii ehtiyatların istifadəsi ilə bağlı müəyyən edilmiş ekoloji tələblər. 

 Maddə 36. İşin mühafizəsi ilə bağlı müəyyən edilmiş ekoloji tələblər. 

 Maddə 37. Müəssisələr, qurğular və sənaye vahidlərinin yerləşdirilməsi ilə bağlı 

müəyyən edilmiş ekoloji tələblər. 

 Maddə 38. Müəssisələr, qurğular və digər sənaye vahidlərinin tikintisi və bərpası ilə 

bağlı müəyyən edilmiş ekoloji tələblər. 

 Maddə 49.  Yerin iqlimi və ozon qatının qorunması. 

 Maddə 50. Ekoloji ekspertizanın məqsədləri, ətraf mühit üzrə tələblər və ətraf mühit 

üzrə kəmiyyət parametrlərinə uyğun olaraq sənaye müəssisələrinin ətraf mühitə 

təsirinin müəyyən edilməsi, belə təsirlərin nəticələrinin nəzərdən keçirilməsi və 

mümkün təsirlərin praqnozlaşdırılmasından ibarətdir. 

 Maddə 54. Dövlət Ekoloji Ekspertizası (DEE) tərəfindən nəzarət edilən vahidlər. 54-

cü maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, ƏMTQ DEE tərəfindən baxılmalıdır və 

ETSN layihə komponentləri tərəfindən təqdim edilən ƏMTQ hesabatlarının nəzərdən 

keçirilməsi və təsdiqi üzrə məsuldur. 

 Maddə 81 və 82. Beynəlxalq təsisat və ya qurumun Azərbaycan qanunvericiliyində 

mövcud olandan fərqli müddəalara malik olduğu halda beynəlxalq sazişlərin tətbiqini 

nəzərdə tutur. 

 



 

 

(ii) Dövlət Ekoloji Ekspertizası (DEE): İnfrastrukturun inkişafı layihələri üçün ƏMTQ 

nəzərdə tutur. DEE-nin məqsədi tikinti layihələri tərəfindən ətraf mühitə göstərilmiş 

təsirləri müəyyən etmək, belə təsirlərin nəticələrini nəzərdən keçirmək və təbii mühit və 

insanların sağlamlığına mənfi təsirlərin qarşısını almaq üçün təsirlərin azaldılması 

tədbirləri təklif etməkdən ibarətdir. Bu, əsasən təklif edilən fəaliyyətin müvafiq ətraf 

mühit standartlarına (məsələn, çirklənmə səviyyələri, tullantılar və səs-küy) 

uyğunluğunun müstəqil şəkildə yoxlanılmasıdır. 

 

(iii) Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi üzrə Məlumat Kitabı (1996): Bu məlumat 

kitabı UNDP tərəfindən hazırlanmışdır və Ətraf Mühitin Qiymətləndirilməsini (ƏMQ) 

tələb edən layihə növlərini, ƏMQ rolları üzrə sənədin məzmunu və müraciət edənlə 

cavabdeh dövlət təşkilatının  məsuliyyətləri, prosedurlar, ictimai iştirakçılıq və şikayətlər 

üzrə qaydaları müəyyən edir. O, hüquqi cəhətdən məcburi qüvvəyə malik sənəd deyil, 

lakin Hökumət layihələrin ekoloji qiymətləndirilməsi üçün ondan istifadə edir. Ətraf 

Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi üzrə yeni qanun layihəsi hazırlanmışdır və Hökumət 

tərəfindən nəzərdən keçirilməkdədir. 

 

(iv) Azərbaycanın Ətraf Mühit və Təhlükəsizlik üzrə Əsasnamələri: Digər uyğun milli 

qanunvericilik aktları aşağıda xülasə olunur:  

 

 Xarici İnvestisiyanın Qorunması haqqında Qanun (1992): Bu qanun xarici investorlar 

üçün bir sıra təminatları nəzərdə tutur və istismar və inkişaf hüquqlarının əldə 

edilməsinə icazə verir. Bu qanunun yenidən nəzərdən keçirilməsi planlaşdırılır. 

 Enerji Ehtiyatlarının İstifadəsi haqqında Qanun (1996): Bu qanun enerji ehtiyatlarının 

səmərəli istifadəsi üçün hüquqi, iqtisadi və sosial siyasət əsaslarını əks etdirir. Dövlət 

dövlət müəssisələri və təşkilatları tərəfindən enerji ehtiyatlarının istifadəsinə nəzarət 

etmək, səmərəli enerji istifadəsi üçün siyasəti müəyyən etmək və enerjiyə qənaət edən 

texnologiya və avadanlığı təşviq etmək üçün bir sıra mexanizmlərdən istifadə etmək 

səlahiyyətinə malikdir. Burada enerji ehtiyatından istifadə planlarının qeydə alınması 

da nəzərdə tutulur. 

 Energetika haqqında Qanun (1998): Bu qanun elektrik və istilik enerji istehsalı, 

ötürülməsi, paylanması, alışı, satışı və istehlakının hüquqi əsasını müəyyən edir. O, 

dövlət energetika şirkətləri, enerji təchizatı şirkətləri, müstəqil enerji istehsalçıları və 

istehlakçıların fəaliyyətlərini tənzimləyir. Müvafiq dövlət qurumları 

lisenziyalaşdırma, ötürülmə və paylama müqavilələri, qiymətqoyma, anti-inhisar, 

fəaliyyət meyarları, qaydaları bə standartları üzrə məsuldur. 

 Enerji haqqında Qanun (1999): Bu qanun enerji siyasətinin məqsədləri, ehtiyatlar 

üzərində mülkiyyət hüququ, istismara nəzarət, yataqların işlənməsi, nəqliyyat 

sistemlərinin tikilməsi və mühafizəsi kimi məsələləri əhatə edir. Qanun enerji 

səmərəliliyi üzrə güclü öhdəliyi nəzərdə tutur və lisenziyalaşdırma üzrə mühüm 

müddəaları əks etdirir. 

 Azərbaycan Respublikasının Yanacaq və Enerji Sektorunun İnkişafı üzrə Dövlət 

Proqramı (2005-2015): Bu Proqram 14 fevral 2005-cü il tarixində Prezident Fərmanı 

ilə təsdiq edilmişdir. Sənaye və Energetika Nazirliyi bu proqram üzrə əlaqələndirici 

qurum təyin edilmişdir. Bu proqramın ümumi məqsədi yanacaq və enerji sektorlarının 

davamlı inkişafı vasitəsilə enerji, qaz və digər enerji ehtiyatlarına olan tələbi tam 

ödəməkdən ibarətdir. Proqram habelə, sektor restrukturizasiyası, müasir avadanlığın 

quraşdırılması və bazar iqtisadiyyatında fəaliyyət üçün müvafiq olan idarəetmə 

sisteminin tətbiqindən bəhs edir. 

 Ekoloji cəhətdən Davamlı Sosial-İqtisadi İnkişaf üzrə Milli Proqram: Bu proqram 

2003–2010-cu illər dövrünü əhatə edir və aşağıdakılar daxil olmaqla, enerji 

sektorunun ətraf mühitə təsirini azaltmağa yönəlmiş tədbirləri nəzərdə tutur: (i) istilik 

enerji müəssisələrində yüksək səmərəliliyə malik texnologiyaların tətbiqi; (ii) həm 

istehsal, həm də qeyri-istehsal sektorlarında enerjiyə qənaət edən müasir 



texnologiyaların təşviqi; və (iii) tələbin idarə edilməsi üzrə milli və regional 

proqramların inkişaf etdirilməsi.  

 Elektrik və İstilik Stansiyaları haqqında Qanun 1999: Bu Qanun aşağıdakı müvafiq 

bölmələri ehtiva edir: (i) enerji stansiyalarının tikintisi, bərpası və istismarı ilə bağlı 

tələbləri əks etdirən 3-cü bölmə; (ii) enerji stansiyaları üçün tullantı 

məhdudiyyətlərini müəyyən edən 9-cu Maddə; (iii) Səs-küy və vibrasiya səviyyələri 

üzrə məhdudiyyətləri müəyyən edən 11-ci Maddə; (iv) Çirkab suları üzrə 12-ci 

Maddə; (v) Çirkab sularının azaldılması tədbirlərini nəzərdə tutan 13-cü Maddə; (vi) 

qəzalarla bağlı 14-cü Maddə; və (vii) cərimələri müəyyən edən 15-ci Maddə. 

 Müvafiq qanunların tam siyahısı 1-ci Cədvəldə verilmişdir.  

 

Cədvəl 1: Azərbaycanda müvafiq qanunlar, əsasnamələr və siyasətlər 

 
SI. No. Qanun/ Əsasnamə/ Siyasət Qəbul tarixi 

1. Azərbaycan Respublikasının “Sənaye və bələdiyyə tullantıları haqqında” 

Qanunu  

30.07.1998 

2. Azərbaycan Respublikasının “Sənaye və bələdiyyə tullantıları haqqında 

Qanununa düzəliş və əlavələr edilməsi haqqında” qanun layihəsi  

 

3. Azərbaycan Respublikasının “Sənaye və bələdiyyə tullantıları haqqında” 

Qanununun icra olunması haqqında  Prezident Fərmanı 

26.10.1998 

4. Azərbaycan Respublikasının “Enerji” haqqında Qanunu  24.11.1998 

5. Azərbaycan Respublikasının “Şəhər quruculuğunun prinsipləri haqqında” 

Qanunu  

11.07.1999 

6. Azərbaycan Respublikasının “İnvestisiya fəaliyyətləri haqqında” Qanunu  13.01.1995 

7. Azərbaycan Respublikasının “Xarici investisiya qanunları haqqında” 

Qanunu  

15.01.1992 

8. “Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı 

beynəlxalq konvensiyalar və sazişlər ilə bağlı məsələlər üzrə əlavə tədbirlər 

haqqında” Prezident Fərmanı  

30.03.2006 

9. Azərbaycan Respublikasının “Ekoloji cəhətdən Davamlı Sosial-İqtisadi 

İnkişaf üzrə” Milli Proqramı  

18.02.2003 

10.  “Azərbaycan Respublikası tərəfindən 1995-ci il yanvarın 10-da ratifikasiya 

edilmiş BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasına uyğun 

olaraq Azərbaycan Respublikasının götürdüyü öhdəliklərin icrası ilə bağlı 

tədbirlər haqqında”  

30.04.1997 

11. Azərbaycan Respublikasının “Ekoloji məsələlərlə bağlı ictimai məlumatlılıq 

haqqında” Qanunu 

10.12.2002 

12. Azərbaycan Respublikasının “Ətraf mühitin mühafizə haqqında” Qanunu 08.07.1999 

13. Azərbaycan Respublikasının “İcbari ekoloji sığorta haqqında” Qanunu  12.03.2002 

14. Azərbaycan Respublikasının xüsusi mühafizə olunan təbii ərazilər və 

obyektləri haqqında Qanunu  

24.03.2000 

15. Azərbaycan Respublikasının ixraca nəzarət haqqında Qanunu  26.10.2004 

16. Azərbaycan Respublikasının Atmosfer Havasının Mühafizəsi haqqında 

Qanunu 

21.03.2001 

17. Azərbaycan Respublikasının “Atmosfer Havasının  Mühafizəsi haqqında” 

Qanununun icra edilməsi haqqında Prezident Fərmanı 

11.06.2001 

18. Azərbaycan Respublikasının “Fito-sanitar nəzarət haqqında” Qanunu  21.05.2006 

19. “Azərbaycan Respublikasının Fito-sanitar nəzarət haqqında Qanununun 

icrası haqqında” Prezident Fərmanı  

06.02.2007 

20. “Azərbaycanda Alternativ Enerjinin İnkişafı haqqında”  Dövlət Proqramı Noy. 2004 

21. “Regionların Sosial-İqtisadi İnkişafı haqqında” Dövlət Proqramı   

22. “Meşələrin Bərpa edilməsi və Artırılması üzrə” Milli Proqram 2003 

23. “İstilik və enerji stansiyaları haqqında” Qanun  28.12.1999 

24. “2005-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yanacaq və enerji 

kompleksinin inkişafı haqqında” Dövlət Proqramı 

14.02.2005 

25.  “Elektrik enerjisi haqqında” Qanun 13.06.1998 

26.  “Enerji istehsalı haqqında” Qanun 01.02.1999 



 

 

SI. No. Qanun/ Əsasnamə/ Siyasət Qəbul tarixi 

27. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi  01.09.2000 

28.  “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” Qanun   

29. “2006-2010-cu illərdə Azərbaycan Respublikasında ekoloji şəraitin 

yaxşılaşdırılması üzrə Kompleks Tədbirlər Planının Ratifikasiyası haqqında” 

Prezident Fərmanı  

 

30 Ekoloji məsələlər üzrə ictimai məlumatı əldə etmək imkanı, qərar qəbulunda 

ictimai iştirak və məhkəməyə çıxış imkanı haqqında Qanun   

1999 

31. “Təbii qaz təchizatı haqqında” Qanun 30.06.1998 

32. Tarif Şurasının Qərarı  07.01.2007 

33. Tarixi və Mədəni Ərazilərin Mühafizəsi haqqında Qanun  1998 (2005-ci ildə 

düzəliş edilmiş) 

34. Sanitar və Epidemioloji Təhlükəsizlik haqqında Qanun  1993 

35. Meliorasiya və İrriqasiya haqqında Qanun 1996 

36. Floranın mühafizəsi haqqında Qanun  1996 

37. Kimyəvi Maddələr və Pestisidlər haqqında Qanun  1996 

38. Torpaq Məcəlləsi 1996 

39. Su Məcəlləsi 1997 

40. Meşə Məcəlləsi  1997 

41. Əhalinin Sağlamlığı haqqında Qanun  1997 

42. Əhalinin Şüalanma Təhlükəsizliyi haqqında Qanun 1997 

43. Fauna haqqında Qanun 1999 

44. İcbari Ekoloji Sığorta haqqında Qanun  2002 

45. Ekoloji məlumata çıxış imkanı haqqında Qanun  2002 

46. Ekoloji Təhsil haqqında Qanun  2002 

47. Təbii Ehtiyatlardan İstifadə və Ekoloji Çirklənmə üzrə Ödənişlər haqqında 

176 nömrəli Fərman  

1992 

 

b. Siyasətlər  

9. Dövlətin ekoloji problemlərə yanaşması möhkəm strateji özülə malikdir. 1997-ci il tarixli 

NEAP (Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı)  ehtiyac duyulan siyasi islahatı təhlil edir 

və ekoloji problemləri 32 məqsəd üzrə prioritetləşdirir. NEAP-ın məqsədlərinə nail olunmadığına 

baxmayaraq, onun əksər istiqamətləri hələ də keçərlidir və NEAP-ın yenilənməsi nəzərdən 

keçirilməkdədir. 2001-ci il tarixli Milli Ekoloji Sağlamlıq Planı ekoloji idarəetməyə əsasən ekoloji 

mülahizələrdən daha çox, sağlamlıq mülahizələrinə əsaslanan yanaşma təklif edir. İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyi tərəfindən tərtib edilmiş 2003-2005-ci illər üzrə Yoxsulluğun Azaldılması və İqtisadi İnkişaf 

üzrə Dövlət Proqramı (YAİİDP) yoxsulluq və ekoloji şərait arasında bir çox əlaqələrin mövcudluğunu 

qeyd edir. O, NEAP-ın prioritetlərini təkrar edir və ona əlavə edir. 2003-cü ildə təsdiq edilmiş 2003-

2010-cu illər üzrə Ekoloji cəhətdən Davamlı Sosial-İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət Proqramı davamlı 

inkişafın başlıca ölçülərini əks etdirəcək şəkildə hazırlanmışdır və 10 altsektorda vaxt üzrə 

müəyyənləşdirilmiş fəaliyyət planını əks etdirir. Proqram qismən tullantıların idarə edilməsi və çirkab 

sularının emalının bir hissəsi olaraq həyata keçirilmiş, 2010-cu ildə növbəti 6 il üzrə yenilənmişdir.  

10. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən, digər nazirliklər və hökumət təşkilatlarının 

cəlb edilməsi ilə hazırlanmış Biomüxtəliflik üzrə Milli Strategiya və Fəaliyyət Planı (2015-2020) 

ekoloji təminatlarla bağlı qanunların və qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsinə olan ehtiyacı 

aydın surətdə göstərir. 

 



c. Beynəlxalq sazişlər və konvensiyalar 1 

11. Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı (və ya barəsində fəal müzakirələrin aparıldığı) və layihəyə 

müvafiq olan beynəlxalq sazişlər və konvensiyalar aşağıda sadalanmışdır. Hökumət ətraf mühit 

sahəsində bu beynəlxalq konvensiyaları imzalamışdır.  

 

 Neft Çirklənməsindən Zərər üçün Mülki  Məsuliyyət haqqında Beynəlxalq Konvensiya, 

1969; 

 Neft Çirklənməsindən Zərər üçün Mülki Məsuliyyət haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın 

1976-cı il Protokolu, 1976;  

 1978-ci il Protokolu ilə düzəliş edilmiş 1973-cü il Gəmilərdən Çirklənmənin Qarşısının 

alınması haqqında Beynəlxalq Konvensiya ( MARPOL) – Azərbaycanda MARPOL-un 

73/78 qüvvəyə minməsini təmin edən qanunvericilik 1983-cü il tarixli Dənizin 

Mühafizəsi (Gəmilərdə Çirklənmənin Qarşısının Alınması) aktıdır. Dəniz mühitinin, həm 

qəza, həm də müntəzəm əməliyyatlar nəticəsində gəmilərdən çirklənmənin qarşısının 

alınması və minimal həddə endirilməsi, Azərbaycan 2004-cü ildə qoşulmuşdur; 

 Uzun məsafəli Transsərhəd Hava Çirklənməsi haqqında Konvensiya, 1979; 

 Ozon Qatını Aşındıran Maddələr haqqında Monreal Protokolu,1987 – Ozon qatını 

aşındıran qazların buraxılmalarında ixtisarlarla bağlı xüsusi tələblər. Dörd dəfə düzəliş 

edilmişdir: London 1990, Kopenhagen 1992, Monreal 1997 və Pekin 1999, Azərbaycan 

1996-cı ildə qoşulmuşdur; 

 Ozon Qatının Qorunması haqında BMT Konvensiyası (Vyana Convensiyası) – 

Konvensiyanın Monreal Protokolunda müəyyən edilmiş ozon qatını aşındıran maddələri 

istehsalı və istifadəsini məhdudlaşdıran məcburi qüvvəyə malik tələblər də daxil olmaqla, 

ozon qatını qorumaq üçün beynəlxalq səyləri tənzimləyən çərçivə. Monreal Protokolu və 

düzəlişlərlə dəstəklənən, 1996; 

 Təhlükəli Tullantıların Transsərhəd Hərəkətlərinə və onların Zərərsizləşdirilməsinə 

Nəzarət haqqında Bazel Konvensiyası, 1989; Azərbaycan 2001-ci ildə ratifikasiya 

etmişdir; 

 Neft Çirklənməsinə Hazırlıq, Reaksiya və Əməkdaşlıq haqqında Beynəlxalq Konvensiya, 

1990; Azərbaycan 2004-cü ildə qoşulmuşdur; 

 Transsərhəd Şəraitdə Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi haqqında Konvensiya, 

1991; 

 BMT-nin İqlim Dəyişikliyi haqqında Çərçivə Konvensiyası, 1992; 

 Bioloji Müxtəliflik haqqında Konvensiya, 1992; Azərbaycan 2000-ci ildə Konvensiyaya 

tərəfdar çıxmışdır; 

 Transsərhəd Su ehtiyatlarının və Beynəlxalq Göllərin İstifadəsi haqqında Konvensiya, 

1992; 

 Sənaye Qəzalarının Transsərhəd Təsirləri haqqında Konvensiya, 1992; Azərbaycan 2004-

cü ildə qoşulmuşdur; 

 Neft Çirklənməsindən Zərər üçün Mülki  Məsuliyyət haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya 

düzəliş edən 1992-ci il Protokolu;  

 Ciddi Quraqlıq və/və ya Səhralaşmaya məruz qalan Ölkələrdə, xüsusilə Afrikada 

Səhralaşmaya qarşı mübarizə haqqında BMT Konvensiyası, 1994; 

 Ozon Qatını Aşındıran Maddələr haqqında Monreal Protokoluna Düzəliş, 1997; 

 BMT-nin İqlim Dəyişikliyi haqqında Çərçivə Konvensiyasına Kyoto Protokolu, 1997; 

Azərbaycan 2000-ci ildə qoşulmuşdur; 

 1978-ci il Protokolu ilə dəyişiklik edilmiş Gəmilərdən Çirklənmənin Qarşısının alınması 

haqqında Beynəlxalq Konvensiyaya düzəliş edən 1997-ci il Protokolu; 

                                                
1 Mənbə: Azərbaycan Respublikasının BMT yanında Daimi Nümayəndəliyinin məlumatına görə, 

http://www.un.int/azerbaijan/mult_1.html  



 

 

 1992-ci il Transsərhəd Su ehtiyatlarının və Beynəlxalq Göllərin İstifadəsi haqqında 

Konvensiyaya (Helsinki Konvensiyası) Su və Sağlamlıq haqqında Protokol 1999; 

Azərbaycan 2002-ci ildə qoşulmuşdur; 

 Espoo Konvensiyası – Xüsusilə transsərhəd ekoloji aşınmaya qarşı preventiv tədbir 

olaraq, ESİA-nın tətbiqi vasitəsilə ekoloji cəhətdən sağlam və davamlı inkişafın təşviq 

edilməsi, Azərbaycan 1999-cu ildə qoşulmuşdur; 

 Nəsli Kəsilməkdə olan Yabanı Fauna və Flora Növlərinin Beynəlxalq Ticarəti haqqında 

Konvensiya (CITES), Azərbaycanda 1999-cu ildə qüvvəyə minmişdir; Avropanın 

Arxeoloji İrsinin Mühafizəsi haqqında Konvensiya, Azərbaycan 2000-ci ildə ratifikasiya 

etmişdir; 

 Aarhus Konvensiyası – Ekoloji məsələlər üzrə ictimai məlumatı əldə etmək imkanı, qərar 

qəbulunda ictimai iştirak və məhkəməyə çıxış imkanı, Azərbaycan 2000-ci ildə 

qoşulmuşdur; 

 Davamlı Üzvü Tullantılar haqqında Stokholm Konvensiyası, Minimal həddə endirmə və 

ya ləğv etmə məqsədilə dioksinlərin, furanların, heksaxlorbenzin və PXB-lərin  

buraxılmasının ixtisar edilməsi. Stokholm, 2001-ci ilin may ayı, Azərbaycan 2004-cü ildə 

qoşulmuşdur. 

 Xüsusilə Su Quşları üçün Təbii Mühit olaraq Beynəlxalq Əhəmiyyətli Bataqlıqlar 

haqqında UNESKO Konvensiyası / RAMSAR Konvensiyası – bataqlıqlar və su 

quşlarının qorunmasının təşviqi. Əlavə olaraq, müəyyən bataqlıqlar beynəlxalq 

əhəmiyyətli bataqlıqlar kimi müəyyən olunur və əlavə mühafizə əldə edir, 2001 

 Bern Konvensiyası – Yabanı flora və faunanın və onların təbii mühitlərinin 

mühafizəsi,2002 

 Mədəni Özünüifadə Müxtəlifliyinin Qorunması və Təşviqi haqqında UNESKO 

Konvensiyası, Azərbaycan 2010-cu ildə qoşulmuşdur. 

 

d. Azərbaycanda ətraf mühitin qiymətləndirilməsi prosesi   

12. DEE tərəfindən ilkin baxışdan sonra, layihələr yüksək riskli və ya aşağı riskli layihələr kimi 

kateqoriyalara bölünür. Yüksək riskli layihələr üçün tam Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi 

(ƏMTQ) tələb olunur. Bununla belə, aşağı riskli layihələr üçün DEE əlavə fəaliyyət tələb etmir. 

Layihə üzrə altlayihə kateqoriyalaşdırmasında DB-ın təlimatları qəbul ediləcək, sahəyə xas ekoloji 

sənədlər əlavə olaraq ETSN-nin yerli departamentəri tərəfindən nəzərdən keçiriləcək və 

aydınlaşdırılacaqdır. Azərbaycanda ƏMQ prosesinin icmalı aşağıda 2 saylı Cədvəldə təqdim olunur: 

 

Cədvəl 2: Azərbaycanda ƏMQ prosesi üzrə təlimatların xülasəsi 

 

Yoxlama ƏMQ-in tələb olunub-olunmadığını müəyyən etmək üçün inşaatçıdan 

ETSN-ə ərizə (təklif barədə əsas məlumatı əks etdirən) təqdim etmək tələb 

olunur.  

İlkin müzakirə İnşaatçı, ekspertlər və aiddiyyəti olan ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirak 

etdikləri və ƏMQ-in əhatə dairəsi üzrə konsensusun əldə edilməsi məqsədi 

daşıyan ilkin müzakirə görüşü ilə bağlı tələb 

Layihənin təsviri Texnoloji prosesin tam təsviri və planlaşdırma, mümkünlük təhlilindən 

öncəki, tikinti və istismar şərtlərinin təhlili. 

Ekoloji təhlillər Ərazidə və layihə nəticəsində təsirə məruz qalması ehtimal edilən digər 

yerdə mövcud olan ekoloji durumun təsviri ilə bağlı tələb. Ətraf mühit 

müxtəlif komponentlər –fiziki, ekoloji və sosial- baxımından təsvir 

edilməlidir.  

Alternativlərin 

nəzərdən 

keçirilməsi 

Alternativ texnologiyaların təsviri istisna olmaqla, layihə alternativlərinin 

və onların potensial təsirlərinin (“heç nə etməmək” alternativi daxil 

olmaqla) müzakirə edilməsi tələbi yoxdur.  

Təsirin 

qiymətləndirilməsi 

Bütün təsirləri (birbaşa və dolayı, ərazidə və ondan kənarda, kəskin və 

xroniki, bir dəfəlik və yığılan, qısamüddətli və dönməz) müəyyən etmək 



və təsirin 

azaldılması 

tələbi. Hər bir təsir öz önəmi və kəskinliyinə uyğun qiymətləndirilməli, bu 

təsirlərdən yayınmaq, onları azaltmaq və ya kompensasiya etmək üçün 

yüngülləşdirici tədbirlər verilməlidir.  

İctimai iştirak  Təsirə məruz qalacaq ictimaiyyətin planlaşdırılan fəaiyyətlər barədə iki 

dəfə məlumatlandırılması tələbi: Ərizə ilkin qiymətləndirmə üçün ETSN-ə 

təqdim edildikdə və ƏMQ prosesi zamanı. İnşaatçıdan təsirə məruz 

qalacaq ictimaiyyətin nümayəndələrini təklif üzrə müzakirələrə cəlb etmək 

gözlənilir.  

Monitorinq İnşaatçı monitorinq proqramı vasitəsilə İO-nun şərtlərinə davamlı 

uyğunluq üzrə məsuldur. ETSN inşaatçının monitorinq məlumatının 

düzgünlüyü və etibarlılığını yoxlamaq üçün yoxlamalar həyata keçirir. 

İnşaatçı İO tərəfindən təsdiq edilmiş şərtlərlə uyğunsuzluq halında, ETSN-

i xəbərdar etmək və zəruri tədbirlər görmək məsuliyyətini daşıyır.  

13. Təklif edilən bərpa və inkişaf layihəsinin yalnız cüzi təsirlərə malik olduğunu nəzərə alaraq, 

ETSN tərəfindən tam ƏMTQ tələb olunması gözlənilmir və bu səbəbdən, bu ƏMSTİÇ və əlavə olaraq 

hazırlanacaq sahəyə xas ƏMİP-lər üçün ETSN-nin təsdiqinin alınması kifayət edəcəkdir. 

 

2. DB-nın ekoloji və sosial təminat tələbləri və siyasətləri  

Dünya Bankı müvafiq EQ dərəcəsi və növünü müəyyən etmək üçün hər bir təklif olunan layihənin 

ekoloji və sosial yoxlamasını yerinə yetirir. Ətraf Mühitin Qiymətləndirilməsi OP 4.01 (Fəaliyyət 

Siyasəti) sənədi vasitəsilə müəyyən edilir. Bank bütün təklif olunan layhələri layihənin növü, yeri, 

həssaslığı və miqyası, eləcə də ətraf mühitə potensial təsirlərin xarakter və gücündən asılı olaraq, dörd 

kateqoriyalardan birinə təsnif edir. OP/BP 4.01 sənədinə müvafiq olaraq, gözlənilən təsirlər 

müvəqqəti, bərpa olunan olduğu və müvafiq təsirlərin azaldılması tədbirlərinin həyata keçirilməsi 

vasitəsilə idarə oluna bildiyi üçün, təklif olunan Layihənin ekoloji “B” kateqoriyası olaraq təsnif 

ediləcəyi gözlənilir.  

 

a. Dünya Bankı OP 4.01 

Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi (ƏMTQ) Dünya Bankının 10 ətraf mühit, sоsial və hüquqi 

təminat siyasətindən biridir. Krеdit əməliyyatları ilə bağlı ətraf mühitə dəyən pоtеnsial mənfi təsirlərin 

müəyyən еdilməsi, azaldılması və qarşısının alınması üçün Dünya Bankında ƏTMQ sənədindən 

istifadə оlunur. Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsinin məqsədi qərarların qəbul еdilməsi 

prоsеsinin yaхşılaşdırılması, nəzərdən kеçirilən layihə variantlarının sağlam və davamlı оlmasının 

təmin еdilməsi və təsirə məruz qalan əhali ilə lazımi müzakirələrin aparılmasıdır. Dünya Bankının 

ətraf mühitin qiymətləndirilməsi üzrə siyasəti və tövsiyə еdilən prоsеslər 4.01Faəliyyət Siyasəti/Bank 

Prоsеdurasında təsvir еdilmişdir.  

 

Qısa xülasə aşağıda təqdim edilir: 

 Ətraf mühit yoxlaması vacib addımdır və bunu vasitəsilə təklif edilən layihələrin İQ üzrə 

növü və səviyyəsi qiymətləndirilir. Təcrübədə, təsirlərin böyüklüyü, sеçim katеqоriyasının 

sеçilməsi layihənin növündən və miqyasından, ətraf mühitə dair məsələlərin yеrləşdiyi 

ərazidən və həssaslığından və pоtеnsial təsirlərin təbiətindən və həcmindən asılıdır. 

 «Həssas, hərtərəfli və ya misilsiz оlan böyük həcmli mənfi təsir göstərməsi və ya fiziki işlərin 

ərazilərindən və məkanlarından daha gеniş əraziyə təsir göstərməsi» еhtimal еdilən layihələr 

A Katеqоriyasına aid еdilir. Bеləliklə, A katеqоriyalı layihə üçün ƏMQ layihənin ətraf 

mühitə vurduğu pоtеnsial mənfi və müsbət təsirləri yохlayır, оnları iqtisadi cəhətdən səmərəli 

altеrnativlərlə müqayisə еdir («layihəsiz» vəziyyət daхil оlmaqla) və mənfi təsirlərin qarşısını 

almaq, azaltmaq, yumşaltmaq və ya təzmin еtmək və ətraf mühit vəziyyətini yaхşılaşdırmaq 

üçün tədbirlər təklif еdir.  A katеqоriyalı layihənin ƏMQ-də həm sоsial, həm də fiziki ətraf 

mühit təsirləri nəzərdə tutulur. Sоsial-iqtisadi ətraf mühitə tоrpağın alınması və köçürülmə; 

yеrli və ya ənənəvi əhali, mədəni irs, еstеtika və landşaft, səs-küy və insan sağlamlığı və 

təhlükəsizliyi məsələləri daхildir. 



 

 

 B katеqоriyalı layihələrin təsirləri «təbiətcə хüsusi və əhaliyə böyük zərər vurmayan və ya 

ətraf mühit nöqtеyi nəzərində bataqlıqlar, təbii mеşələr, оtluqlar və digər iri təbii məkanlar 

kimi vacib ərazilərə  dəyişiklik еtməyən» təsirlərdir. Təsirlərdən hər hansı birinin qarşısı alına 

bilinmirsə, bir çох hallarda təsirin azalması üzrə tədbirlər A katеqоriyalı layihələrlə 

müqayisədə daha tеz hazırlana bilir». 

 Həm A, həm də B katеqоriyalı layihələr üçün, Bankın ОP 4.01 sənədinə müvafiq оlaraq Ətraf 

Mühitin Idarəоlunma Planı (ƏMIP) hazırlanmalıdır. ƏMIP-lar A katеqоriyalı layihələrinn 

əsas хüsusiyyətidir; B katеqоriyalı layihələr üçün, ƏMQ ayrı ƏMQ hеsabatı оlmadan yalnız 

ƏMIP-ın hazırlanması ilə nəticələnə bilər. ƏMIP-larına aid оlan хüsusi tələblər mütləq оlan 

DB-ın 4.01 (BP 4.01) prоsеdurunun Əlavə C-də təqdim еdilir. 

 C kateqoriyalı layihələr minimal və ya heç bir ətraf mühit təsirinə yol açmır. Yoxlama 

xaricində, heç bir əlavə ƏMQ tədbiri tələb olunmur. 

 A kateqoriyalı layihələr üçün Borcalan ən azı iki dəfə layihənin təsirinə məruz qalan qruplar 

ilə məsləhətləşmələr aparmalıdır: (i) yoxlamadan dərhal sonra və ƏMQ üzrə TT 

yekunlaşdırılmadan, ƏMQ-də əhatə olunacaq məsələlərin müzakirəsi daxil olmaqla; və (ii) 

ƏMQ layihəsi hazır olduqdan sonra, ƏMQ-də irəli sürülən məsələlərin müzakirəsi daxil 

olmaqla. Bundan əlavə, Borcalan layihənin icrası müddətində onlara təsir edən ƏMQ 

məsələlərini müzakirə etmək üçün belə qrupları ilə məsləhətləşmələr aparır. 

 

b. Dünya Bankı OP 4.12 

Dünya Bankının 4.12 Məcburi Köçürülmə üzrə OB/BP sənədi bank tərəfindən 

maliyyələşdirilən layihələrdə məcburi tоrpaq alınmasının qarşısının alınmasını və azaldılmasını tələb 

еdir. Bu halların qarşısı alına bilmədiyi zaman, köçürülən şəхslərlə müzakirələr aparılmalı, öz 

mülkiyyətlərini itirdiklərinə görə оnlara kоmpеnsasiya ödənilməli və yaşayış standartlarının bərpası 

və yaхşılaşdırılmasında köməklik göstərilməlidir. Bu siyasət məcburi tоrpaq alınmasının zəruri 

оlduğu hallarda, Bоrcalan tərəfindən köçürülən şəхslər üçün kоmpеnsasiya və köməklik üzrə dəqiq 

plan hazırlanmasını və qiymətləndirilməsi üçün Dünya Bankına təqdim еdilməsini tələb еdir. Bu plan 

tikinti işlərinə başlamazdan əvvəl başa çatdırılmalıdır. 

 

c. Ətraf mühitin qiymətləndirilməsi üzrə Azərbaycan Hökumətinin siyasəti ilə DB 4.01 

Fəaliyyət Siyasətinin müqayisəsi      

Ümumiyyətlə, təklif olunan layihə aşağıdakılar daxil olmaqla milli və DB ekoloji prosedurları 

ilə tənzimlənəcəkdir: (i) altlayihə yoxlaması və və ekoloji təsnifatı; (ii) üstün ətraf mühit və sosial 

qaydaların tətbiq edilməsi; (iii) tələb olunan ekoloji işlərin həyata keçirilməsi; və (iv) altlayihələrin 

monitorinqi və texniki nəzarəti. 

Azərbaycanın ƏMTQ prosedurları ümumiyyətlə Dünya Bankının ƏMQ prosesinə müvafiqdir, 

belə ki, ekoloji icazənin alınması üçün bütün layihələr üçün müəyyən dərəcədə ekoloji yoxlama və 

bəlkə qiymətləndirmə tələb olunur (bəzi tikinti işləri daxil olmaqla, ətraf mühitə təsir edən fəaliyyət 

üçün). Bundan başqa, layihənin ətraf mühitə təsirlərinin növü və miqyası tətbiq ediləcək prosedurları 

və veriləcək razılığın növünü müəyyən edir. Həmçinin bütün razılıqlara ətraf mühitin monitorinqi və 

təsirlərin azaldılması tələbləri daxil olmaqla, təklif verən şəxs tərəfindən əməl olunacaq şərtlər 

daxildir.  

ƏMTQ-nin həyata kеçirilməsi üçün əsas prоsеdurlar 1996-cı il üzrə Azərbaycanda ƏMTQ 

prоsеsi üzrə Məlumat Kitabında vеrilir. Bu müddəaların tехniki оlaraq hüquqi nöqtеyi nəzərdən 

məcburi оlmamasına baхmayaraq, оnlara bütün münasibətlərdə riayət еdilməsi məcburidir. 

ƏMTQ prinsipləri beynəlxalq prinsiplərlə ümumi uyğunluq təşkil edən Azərbaycan 

Respublikası qanunvericiyinə əsaslanmışdır, hansı ki, eynilə də, şəffalıq, ətraf mühit, sosial, texniki, 

iqtisadi və digər dəyərlərin inteqrasiyasına istinad edir. Müddət baxımından ƏMTQ Məlumat Kitabı 

ƏMTQ üzrə Ətraf Mühit Orqanlarına 1 ay vaxt,  İcraçıya Ətraf Mühit Təqdimatının müvafiq orqanlar 

tərəfindən qəbul edilməsindən sonra ƏMTQ-ni təqdim etmək üçün 12 ay təmin edir. Bu müddətlər 

aparılmış ətraf mühit qiymətləndirilməsinin tələb olunan dairəsində tövsiyə olunan müddətlərdir. Heç 

də bütün ƏMTQ mərhələləri  müvafiq olaraq yerli qanunvericiliklə əhatə olunmamışdır. Əhəmiyyətli 

şəkildə ətraf mühit təsirlərinə səbəb olan fəaliyyətlərin fərqləndirici müqayisə siyahısı nə ƏMP-nə 



dair Qanun, nə də ƏMTQ Məlumat Kitabı vasitəsilə formalaşdırılmamışdır. Bütün alternativlərin 

nəzərə alınması bu iki qanuni ƏMTQ sənədlərinin heç biri ilə birbaşa tələb edilmir. Lakin təcrübədə 

icraçıların bir çoxu xarici donorların tələblərini qarşılamaq və yüksək ekoloji göstəricilər əldə etmək 

məqsədilə alternativ variantlara üz tutur. Digər tərəfdən, hesabat tələbləri ƏMTQ Məlumat Kitabında 

müfəssəl şəkildə müəyyən edilmişdir. Dünya Bankı EQ-nin müvafiq həcm və növünü müəyyən etmək 

üçün hər bir təklif edilən layihənin ekoloji yoxlamalarını öz üzərinə götürür. EQ 4.01 Fəaliyyət 

Siyasətində müəyyən olunmuşdur. Bank bütün təklif edilən layihələri onun növü, yerləşməsi, 

həssaslığı, çəkisinə, xarakteri və  onun ətraf mühitə potensial təsirlərinin miqyasını nəzərə almaqla 4 

kateqoriya əsasında təsnifləşdirir.  
Azərbaycanın EQ sistemindəki zəif aspektləri arasındakı monitorinq və post-layihə analizləri 

iqtisadi fəaliyyətlərin auditi və monitorinqi məqsədilə Qanunun və Məlumat Kitabının yalnız ümumi 

tələbləri ilə əhatə olunur. Bu bir tərəfdən monitorinqin müvafiq mexanizmlərinin çatışmazlığı ilə və 

beynəlxalq səviyyədə tətbiq edilən göstəricilərin müasir sistemi ilə izah oluna bilər. Bununla da, 

ekoloji uyğunluq layihəsi Azərişıq /LİQ-nun məsul olduğu ƏMSTİÇ və sahəyə xas ƏMİP-lərin icrası 

ilə təmin edilməlidir.  

EQ prosesinin təsviri: Təklif edilmiş Layihə çərçivəsində maliyyələşdirlmiş altlayihə Azərbaycan 

Respublikasının ətraf mühitin qorunmasına dair cari qanunlarına və beynəlxalq tələblərə və qaydalara 

və 4.01 Fəaliyyət Siyasətində qeyd olunmuş Ekoloji Qiymətləndirmə (EQ) siyasəti və Məcburi 

Köçürülmə (FS 4.12) də daxil olmaqla DB-nın təhlükəsizlik siyasətinin prosedur normalarına uyğun 

olacaqdır. 3 saylı Cədvəldə Borcalan (Azərişıq) tərəfindən yuxarıda adı çəkilən investisiyalara 

müvafiq olaraq EQ prosesini sürətləndirmək üçün başa çatdırılmış yanaşmanı əks etdirir, hansı ki, 

həm Bank, həm də, yerli ətraf mühitin qiymətləndirilməsi tələblərinə cavab verir. 

 
Cədvəl 3 Təklif olunan rəsmi və qeyri-rəsmi zibilxanaların bərpası üzrə altlayihələrin ƏMTQ 

prosesinin idarə olunması  

 
ƏMTQ prosesi tədbirləri Azərbaycanın ƏMTQ üzrə qanunvericiliyi və DB OP 4.01 sənədinə 

əsasən Azərişıq tərəfindən yerinə yetiriləcək prosedurlar 

Altlayihənin hazırlanma mərhələsi 

Altlayihələrin yoxlanılması və 

əhatə dairəsinin müəyyən 

edilməsi  

(təxminən 1 ay) 

 

 •Azərişıq surəti DB-na olmaqla, ETSN-nə ərizə (məs. layihənin qısa 

icmalı) ilə müraciət edir; 

 • Yerinə yetiriləcək ƏMTQ üzrə qərar verilməsi və ETSN 

tərəfindən Azərişıq-a tədqiqatın əhatə dairəsi və dərinliyi ilə bağlı 

bildirişin təqdim olunması  

Altlayihə üzrə ƏMTQ/ƏMİP hazırlanması, nəzərdən keçirilməsi və açıqlanması mərhələsi  

ƏMTQ/ƏMİP hesabatının 

hazırlanması və yayılması 

 • İşlərin başlanmasından əvvəl ƏMİP yoxlama siyahısına əsasən 

ƏMTQ və ya ƏMİP hazırlanması; 

 • ƏMTQ/ƏMİP hesabatının layihəsinin ölkədə açıqlanmazdan əvvəl 

bazış və aydınlaşdırma üçün DB-na təqdim edilməsi; 

 • DEE üzrə ETSN tərəfindən nəzərdən keçirilmək üçün 

ƏMTQ/ƏMİP hesabatının təqdim edilməsi; 

 • ETSN, DB və ictimaiyyətin rəyləri daxil olmaqla, ƏMTQ/ƏMİP 

hesabatının yekun layihəsinin hazırlanması; 

 • ETSN tərəfindən DEE təqdim olunması (layihənin təsdiqi);  

 • Təsdiq üçün yekun ƏMTQ/ƏMİP hesabatının DB-a təqdim 

olunması 

 

Altlayihənin icra və monitorinq mərhələsi 

ƏMİP-in icrası  • Azərişıq/LİQ ƏMİP-ə əsasən işlərə texniki nəzarət edir və DB və 

ETSN-nə tərəqqi hesabatlarını təqdim edir  

Layihəsi çərçivəsində tikinti və bərpa işləri üzrə sahəyə xas ekoloji yoxlama və təhlil prosesi tətbiq 

olunacaqdır. Bu proses sahəyə xas ətraf mühit təsirlərini azaldacaq və standart qiymətləndirmə 

formatından istifadə ediləcəkdir. Bu format OP 4.01 çərçivəsində Dünya Bankının Ətraf Mühitin 

Qiymətləndirilməsi tələblərinə cavab vermək üçün Ətraf Mühitin İdarəolunma Planının (ƏMİP) 

(Əlavə 5) əsas elementlərini təmin edəcəkdir. 



 

 

 
d. Məcburi köçürülmə üzrə Azərbaycan Hökumətinin siyasəti ilə DB 4.12 Fəaliyyət 

Siyasətinin müqayisəsi   

DB-nın 4.12 OP sənədinin bir çox tələbləri tam və ya qismən mövcud Azərbaycan 

qanunvericliyi ilə üst-üstə düşür. Bura daxildir:  

- tоrpaq məcburi alındıqda kоmpеnsasiyanın əvvəlcədən ödənilməsi tələbi (Tоrpaq 

Məcəlləsi, maddə 70.5)  

- bazar məzənnəsi nəzərə alınmaqla kоmpеnsasiya və ya еyni kеyfiyyət, ölçü və dəyərə 

malik başqa tоrpaq sahəsi və ya bina ilə təmin оlunma vacibliyi (Tоrpaq Məcəlləsi, 

maddələr 8 və 70.5)  

- mümkün оlduğu qədər kənd təsərrüfatı tоrpaqları və mеşələrə təsir göstərilməsinə yоl 

vеrilməməsi zəruriəti (Nazirlər Kabinеtinin 42 saylı qərarı, hissə I, maddə 2)  

- istеhsal itkilərinin (müvəqqəti və ya daimi) və məhsuldar əmlak və bitkilərə dəyən zərərin 

kоmpеnsasiya еdilməsi tələbi (Nazirlər Kabinеtinin 42 saylı qərarı, hissə I və II)  

- Mübahisələrin həlli üçün məhkəmələrdən öncə vasitələrin və şikayət vеrmə hüquqlarının 

təmini. OP 4.12 sənədinin köçürülmənin qarşısının alınması və ya azaldılması prinsipi 

torpaqları yalnız dövlət, bələdiyyə və ya yüksək əhəmiyyətli mülki tikililər üçün alına 

biləcəyini şərtləndirən Torpaq Məcəlləsinin 70.4 saylı Maddəsi və dövlət ehtiyacları üçün 

torpaqların alınması haqqında Qanunun 3 saylı maddəsində əks olunur. Torpaq 

Məcəlləsinin 22 saylı maddəsinə əsasən, dövlətdən sənaye obyektlərinin tikintisi və 

istismarı məqsədləri üçün xüsusi (məhdudlaşdırıcı) rejimi ilə mühafizə zonalarının 

yaradılması tələb olunur.  

Lakin Dünya Bankının 4.12 OP sənədinə əsasən beş geniş sahə üzrə borcalanın öhdəlikləri 

Azərbaycan qanunvericliyi ilə tələb olunan tələblərdən daha geniş olmaqla aşağıdakıları əks etdirir:  

- Torpaq alınması (və/və ya köçürülmə), planlaşdırma və prosedur tələbləri;  

- İctimaiyyət ilə məsləhət görüşləri və layihə nəticəsində təsirə məruz qalan əhalinin iştirakı;  

- Təklif olunan kompensasiyanın həcmi və yardımın növləri;  

- Kompensasya almaq hüququ olan insanların kateqoriyalara bölünməsi;  

- Gəlirin bərpası. Köçürülmənin planlaşdırılması və prosedur tələbləri.  

 

Torpaq alınması/köçürülmənin planlaşdırılması 

 
Köçürülmə siyasəti üzrə çərçivə sənədi (KSÇ) Layihə çərçivəsində maliyyələşdirilən 

layihə/altlayihələrin planlaşdırılması və icrası müddətində yaranan torpaq alınması və köçürülmə 

məslələrini əks edirmək üçün hazırlanmışdır. Bu sənəddə Dünya Bankının 4.12 Fəaliyyət Siyasəti və 

Azərbaycan Hökumətinin torpaqların alınması üzrə müvafiq siyasət və təlimatlarına uyğun olaraq 

(ziddiyyət yarandığı təqdirdə, OP 4.12 şərtləri üstünlük təşkil edəcək), Layihənin icrası müddətində 

torpaq, evlər, binalar, bitkilər və dolanışıq üçün vəsaitin mümkün itirilməsi üçün kompensasiya 

prinsipləri və prosedurları müəyyən olunur. Zəruri olduğu təqdirdə, altlayihəyə xas Köçürülmə üzrə 

Tədbirlər Planları (KTP) bu KSÇ sənədinə uyğun olaraq hazırlanacaqdır. OP 4.12 sənədində 

müvafiqliyi təmin etmək üçün layihə çərçivəsində tətbiq ediləcək tədbirlərə aşağıdakılar daxil 

olacaqdır:  

 Tələb olunduqda, birgə KSÇ və sahəyə xas KTP-larının hazırlanması. 

 Torpaq alınması və bütün bununla bağlı təsirlər daxil olmaqla, məcbur köçürülməyə yol 

verilməməli və ya ən azı minimuma endirilməlidir; 

 Məqbul olduğu təqdirdə, KTP zərurətini təyin etmək üçün hər bir altlayihə üzrə sosial 

yoxlama həyata keçiriləcəkdir;  

 Təsirə məruz qalan insanların gəlirləri və həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, və ya ən azı 

bərpa edilməsi imkanları ilə təmin etmək üçün zəruri kompensasiya və/və ya bərpa üçün yardımın 

digər formaları ilə təmin olunacaqdır; 

 Əmlakın əvəzləmə xərclərinə əsasən və qiymətdən düşmə, sahiblik, vergilər və ya hər hansı 

digər məqsəd uçün xərc tutulmadan, istifadə hüququnun alınması, torpağın hamarlanması və söküntü 

işlərindən əvvəl təsirə məruz qalmış şəxslərə torpaq, tikili və ya digər əmlak üçün kompensasiya; 



 Təsirə məruz qalan insanlar təsirlər və təsirlərin planlaşdırılan azaldılma tədbirləri ilə bağlı 

tam məlumatlandırılmalı və məsləhətlər ilə təmin edilməlidir; 

 Mülkiyyət hüququnun olmaması kompensasiya və ya kompensasiyanın əvəzinə alternativ 

yardım formalarının alınmasına maneə təşkil etməməlidir; 

 Qadınlar tərəfindən idarə olunan ailələr və digər həssas qruplara əlavə dəstək təmin 

olunacaqdır və layihə nəticəsində dəyişən şəraitə uyğunlamağa kömək etmək üçün müvafiq dəstək 

göstərilməlidir; 

 Tam kompensasiya xərcləri layihə xərclərinə daxil edilməlidir. 

 

Məsləhətləşmə və iştirak  

 

OP 4.12 sənədində müəyyən olunur ki, LTMQİ-lar torpaq alınması ilə bağlı malik olduqları 

seçimlər və hüquqlar ilə bağlı məlumatlandırılmalı və “...təklif olunan seçimlər və təmin olunan tam 

əvəzləmə ilə sürətli və səmərəli kompensasiya üzrə məsləhətlər ilə təmin olunmalıdır." (Maddə 6 (i), 

(ii)). Hal-hazırda Azərbaycan qanunvericiliyində dəqiq məsləhətləşmə üzrə tələb nəzərdə 

tutulmamışdır, lakin OP 4.12 müddəaları üstünlük təşkil edir.  

 

OP 4.12 sənədinə müvafiqliyi təmin etmək üçün layihə çərçivəsində tətbiq ediləcək tədbirlərə 

aşağıdakılar daxildir:  

- İctimaiyyət ilə məsləhətləşmələr Bakıda və layihə rayonlarının ikisində KSÇ-in hazırlıq 

mərhələsində həyata keçiriləcəkdir.  

- KTP hazırlanması üçün müvafiq layihə ərazisində sosial yoxlama tamamlandıqdan sonra 

LTMQİ-ları layihənin təbiəti, gözlənilən təsir, kompensasiya hüquqları və şikayətlərə 

baxış tədbirləri ilə bağlı məlumatlandırmaq üçün ictimaiyyətlə məsələhətləşmə görüşünün 

keçirilməsi;  

- İctimaiyyətlə məsləhətləşmə prosesinin ayrılmaz hissəsi olaraq layihənin üstünlükləri və 

çatışmamazlıqlar daxil olmaqla, layihə üzrə ekoloji və sosial məlumatın açıqlanması; 

- Məlumatların yerli icmalara uyğun yerli dil və ya dialektlərdə aydın şəkildə təqdim 

olunması;  

- İctimaiyyətə açıq olan və LTMQİ-ların rahat çıxışı olan yerlərdə məlumatın açıqlanması;  

- Qadınların məsləhətləşmə və iştirak proseslərində tam təmsil olunmasını təmin etmək 

üçün xüsusi tədbirlərin görülməsi.  

 

Kompensasiya alma hüququ   

 

Azərbaycan qanunvericiliyi ilə kompensasiya ediləcək adamların kateqoriyası OP 4.12 sənədi 

üzrə müəyyən edilən kateqoriyalardan daha məhduddur. Qanunvericiliyə əsasən, kompensasiya 

hüququna yalnız məsələn, qeydiyyatdan keçmiş torpaq sahibkarları, icarədarlar, istifadəçilər və 

qeydiyyatdan keçmiş üçüncü tərəfin hüquqları olanlar kimi qeydiyyatdan keçmiş mülkiyyət hüququ 

olanlar, həmçinin mülkiyyət üzərində hüququnu qeydiyyatdan keçirmək üçün qanuni hüquq əldə 

edən, lakin qeydiyyatı tamalamayan fiziki və hüquqi şəxslər daxildir. Bu da DB Qrupunun 

siyasətlərinə əsasən kompensasiya hüququna malik ola biləcək təsirə məruz qalan insanların bir çox 

kateqoriyalarını istisna edir. Dünya Bankının OP 4.12 sənədi əksinə qanuni torpaq hüququnun 

olmamasının insanları köçürülmə üzrə yardımdan məhrum etməməsi prinsipini ifadə edir.  

 

Bu layihə çərçivəsində, OP 4.12 Azərbaycan qanunvericiliyini üstələyir və qeyri-qanuni 

torpaq sahibləri tərəfindən girov qoyulmuş torpaqlara investisiyaların qarşısını almaq üçün bütün 

təşəbbüslər göstəriləcəkdir. Lakin belə bir hal yarandığı təqdirdə, mülkiyyətlərini qanuniləşdirməyə 

cəhd etməklə və hər bir halda layihənin təsirinə məruz qalan insanlar olaraq qəbul etməklə, qeyri-

anuni istifadəçilər KTP-nın hazırlanması və kompensasiya zamanı ilk olaraq nəzərdə tutulacaqdır. 

 

Kompensasiya 

 

Layihə çərçivəsində torpaq alınması və köçürülmə tapşırıqları Azərbaycan qanunları və OP 4.12 

sənədinə uyğun olaraq hazırlanmış kompensasiya alma hüququ və kompensasiya ödənişi şərtlərinə 



 

 

uyğun olaraq həyata keçiriləcəkdir. Layihə KSÇ çərçivəsində LTMQİ-ların aşağıdakı kateqoriyaları 

kompensasiya və/və ya bərpa üçün yardım alma hüququndan faydalanacaqdır: 

(i) Qanuni status və qüvvədə olan qanuni hüquqlar və ya adətlərə əaslanan hüququların 

olub olmamasından asılı olmayaraq, torpağını itirən LTMQİ; 

(ii) Qeydiyyatlı və ya qeydiyyatsız icarədarlar və yardarlar; 

(iii) Tikiliər, bitkilər, ağaclar və ya torpağa aid olan digər obyektlərin sahibləri; və 

(iv) İş yerlər və ya gəlir/məşğulluq imkanlarını itirən LTMQİ. 

 

LTMQİ və təsirə məruz qalan mülkiyyət Müfəssəl Ölçmə Sorğu (MÖS) vasitəsilə müəyyən 

ediləcəkdir. MÖS-un son tarixi kompensasiya hüququnun başa çatma tarixi olacaqdır. Bu tarixdən 

sonra təsirə məruz qalan ərazilədə məskunlaşan LTMQİ kompensasiya almaq hüququna malik 

olmayacaqdır. Bununla belə, onlara təsirə məruz qalan torpaq/tikililəri boşaltmaq və sökmək üçün 

kifayət qədər əvvəlcədən bildiriş veriləcəkdir. Onların sökülmüş tikililəri müsadirə edilməyəcək, 

onlara cərimə və ya sanksiya tətbiq edilməyəcəkdir. 

 

Layihə üzrə müəyyən eidlmiş hər təsirə məruz qalmış sahə üzrə kompensasiya və bərpa hüquqları 

aşağıda 4 saylı Cədvəldə təqdim olunur. 

 

Cədvəl 4: Kompensasiya cədvəli 

İtki Təsir Köçürülən insanlar Kompensasiya hüququ 

Kənd 

təsərrüfatı 

torpağının 

daimi 

itirilməsi 

Təsirin dərəcəsindən 

asılı olmayaraq 

bütün torpaq itkiləri 

Sahib/ mülkiyyətçi  İtirilən torpağın eyni dəyərdə və 

məhsuldarlıqda və LTMQİ üçün məqbul 

torpaq payı ilə kompensasiyası; və ya 

(LTMQİ-ın seçiminə əsasən)  

 Vergi, qeydiyyat və ötürülmə xərcləri 

tutulmadan bazar qiyməti əsasında 

əvəzetmə dəyərində nağd kompensasiya. 

Torpağın təsirə məruz qalmayan hissələri 

təsirə məruz qalan hissə alındıqdan sonra 

istifadəsiz hala düşdüyu təqdirdə, belə 

hissələr üçün də kompensasiya təmin 

ediləcəkdir. 

İcarədar 

(qeydiyyatından asılı 

olmayaraq) 

 İtirilən torpağa eyni dəyərdə və 

məhsuldarlıqda digər torpaqlara icarə 

dəyişdirilməsi; və ya (LTMQİ-ın seçiminə 

əsasən) 

 Təsirə məruz qalan torpağın qalan icarə 

illəri üzrə (maksimum 10 ilə qədər) illik 

məhsuldarlığının bazaar dəyəri əsasında 

hesablanan torpaqdan alınan xalis gəlirə 

bərabər nağd vəsait. 

Yardarlar 

(qeydiyyatından asılı 

olmayaraq) 

 Itirilmiş məhsulun bazar qiyməti ilə nağd 

kompensasyası (1 x müvəqqəti təsir üçün 

və 2 x daimi itki üçün) 

İş yerini itirmiş kənd 

təsərrüfatı işçisi 
 Kənd təsərrüfatı ilinin qalan hissəsi üçün 

əmək haqqına bərabər həcmdə nağd 

kompensasiya. 

Qeyri-qanuni 

əkinçilər 
 Torpaqdan istifadənin itirilməsi üçün 

təsirə məruz qalan torpaqdan alınan 1 illik 

xalis gəlirə bərabər (məhsul üçün 

kompensasiya əlavə olaraq) bərpa üçün 

pul yardımı. 



İtki Təsir Köçürülən insanlar Kompensasiya hüququ 

Güclü/ciddi təsir 

(məhsuldar torpağın  

>10%-nin itirilməsi) 

Sahib/mülkiyyətçi  İllik bitkiçilik məhsullarından (yay və qış 

bitkiləri daxil olmaqla və toplanmamış 

məhsul üçün kompensasiyaya əlavə 

olaraq) alınan xalis gəlirə bərabər güclü 

təsir üçün pul yardımı və rüsum və 

vergilərdən azad edilmə  

Yardarlar 

(qeydiyyatından asılı 

olmayaraq) 

 İtirilmiş məhsulun illik payından alınan 

xalis gəlirə bərabər güclü təsir üçün pul 

yardımı (toplanmamış məhsul üçün 

kompensasiyaya əlavə olaraq) 

Qeyri-qanuni 

əkinçilər və torpaq 

istifadəçiləri 

 Təsirə məruz qalan torpaqdan əldə olunan 

xalis illik gəlirə bərabər güclü təsir üçün 

pul yardımı (toplanmamış məhsul üçün 

kompensasiyaya əlavə olaraq) 

Torpağın 

müvəqqəti 

itirilməsi 

Paylayıcı xətlərin 

tikintisi və 

quraşdırılması 

zamanı müdaxilələr 

Qeyri-qanuni 

istifadəçilər və 

mühacirlər daxil 

olmaqla bütün 

LTMQİ-lar 

 Təsirə məruz qalan torpaq/kommunal 

infrastruktur layihədən əvvəlki şəraitə 

bərpa ediləcək və ya yenidən 

qurulacaqdır. 

 İcarə haqqı torpaq sahibi və podratçı 

arasında bazar qiymətinə itirilmiş gəlirə 

bərabər qiymətə razılaşdırılmalıdır (məs. 

orta hasilat/hektara itirlmiş məhsul üçün 

kompensasiya). 

Yaşayış/ 

kommersiya 

torpağı 

Təsirin dərəcəsindən 

asılı olmayaraq 

bütün torpaq itkiləri 

Mülkiyyətçi  İtirilən torpağın eyni dəyərdə və 

məhsuldarlıqda və LTMQİ üçün məqbul 

torpaq payı ilə kompensasiyası; və ya 

 Vergi, qeydiyyat və ötürülmə xərcləri 

tutulmadan təsurə məruz qalan torpağın 

tam əvəzetmə dəyərində nağd 

kompensasyası  

Qeyri-qanuni 

istifadəçilər 
 Hökumətin köçürdüyü ərazidə pulsuz və 

ya icarə torpağın təmini; və ya 

 1 illik minimum əmək haqqına bərabər 

sərbəst köçmə üçün pul yardımı. 

Evlər, binalar 

və tikililər 

Təhlükəsizlik 

dəhlizində yerləşən 

tikililərin 

tam/qismən itirilməsi 

Sahiblər (binanın 

qeydiyyatından və 

torpağa sahiblikdən 

asılı olmayaraq) 

 Təsirə məruz qalan tikili/sabit əmlak üçün 

qiymətdən salma və sövdələşmə xərci 

tutulmadan əvəzetmə dəyərində nağd 

kompensasiya  

 Materialların pulsuz xilas edilməsi, 

qiymətdən salma və sövdələşmə xərcləri.  

 Natamam təsirlər üçün qalan tikilini bərpa 

etmək üçün tam nağd pul yardımı.  

 İtirilmiş su və elektrik bağlantılarının 

dəyəri kompensasiya daxil edilir  

  İcarədar  3 aylıq icarə haqqına bərabər pul yardımı 

Toplanmamış 

məhsullar 

Təsir zonası/özül 

yerindən bitkilərin 

çıxarılması 

Bütün LTMQİ-lar 

(qeyri-qanuni torpaq 

istifadəçiləri daxil 

olmaqla) 

 Təsirə məruz qalan torpağın ümumi illik 

məhsulunun bazar dəyəri olaraq 

hesablanan məhsullardan əldə olunan 

xalis gəlirə bərabər nağd kompensasiya.  

 Yardarlıq sazişlərinə əsasən həm torpaq 

sahibləri, həm icarədarlara ödənilməlidir. 

Ağaclar Təhlükəsizlik dəhlizi Bütün LTMQİ  Gəlirin bərpasını əks etdirən nağd 



 

 

İtki Təsir Köçürülən insanlar Kompensasiya hüququ 

və ya təsir 

zonasından ağacların 

çıxarılması  

(qeyri-qanuni torpaq 

istifadəçiləri daxil 

olmaqla) 

 

kompensasiya.  

 Meyvə ağacları 1 illik məhsulun baar 

dəyərinin eyni məhsuldarlığa malik bir 

ağacı böyütmək üçün tələb olunan illərin 

sayına vurulması yolu ilə qiymətləndirilir. 

İş yeri/ 

məşğulluq 

İş yerinin müvəqqəti 

və ya daimi itirilməsi  

Bütün LTMQİ 

(qanuni hüququ 

olmayan torpaq 

istifadəçiləri daxil 

olmaqla) 

 

 Sahibkar: (i) itki daimi olduqda, bir illik 

gəlirə bərabər nağd kompensasiya; (ii) itki 

müvəqqəti olduqda, işin dayandırıldığı 

müddətə görə nağd kompensasiya. Vergi 

bəyannaməsi və ya rəsmi minimal əmək 

haqqına əsaslanan kompensasiya  

 Fəhlə/işçilər: işin dayandırılma müddəti 

üzrə itirilmiş əmək haqları üçün 

maksimum 3 aya qədər müavinət. 

Həssaslıq 

üzrə yardım 

Həssas insanların 

məruz qaldığı hər 

hansı təsir 

Həssas LTMQİ 

(yoxsulluq həddindən 

aşağıda yaşayan 

ailələr və qadınların 

idarə etdiyi ailələr) 

 3 aylıq minimum əmək haqqına bərabər 1 

əlavə pul müavinəti.  

 Layihə üzrə işlər, təlim imkanları, şəxsi 

sahibkarlıq və muzdlu məşğulluq üzrə 

dəstəkdə üstünlüyün verilməsi  

Köçürülmə 

üzrə yardım 

Köçürülmə (fiziki 

yerdəyişmə) 

Köçürülməyə məruz 

qalan bütün LTMQİ 

Nəqliyyat/ keçid dövründə dolanışıq 

xərcləri: 

 Bir ay üçün nəqliyyat xərcləri və 

dolanışıq xərclərini ödəyəcək nağd 

kompensasiyanın təmini. 

 Şəxs ərazidə ən azı 5 il yaşadığı təqdirdə, 

2010-cu il tarixli Müsadirə haqqında 

Qanunun 66 saylı Maddəsinə əsasən 

yaşayış evinin itirilməsi üçün 5-10% arası 

əlavə kompensasiya ödəniləcəkdir.  

 Köçürülən ərazilər şəxsin köçürüldüyü 

ilkin əraziyə bənzər ictimai infrastruktur 

qurğuları və xidmətlərinə malik olmalıdır.   

İctimai 

mülkiyyət və 

mənbələr 

İctimai infrastruktur 

və ya təbii 

mənbələrin itirilməsi 

və ya zədələnməsi  

Bütün LTMQİ  Təsirə məruz qalan qurğular/kommunal 

xidmətlərin bərpası/dəyişdirilməsi (məs. 

məscidlər, piyada körpüləri, yollar, 

məktəblər, tibb məntəqələri, otlaqlar və s.) 

 

 
e. Tullantıların idarə olunması  

Sənaye və məişət tullantıları haqqında qanun (1998) bərk tullantıların idarə edilməsi ilə 

əlaqadar dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini; bərk tullantıların idarə edilməsi üzrə məsul dövlət 

orqanlarının öhdəliklərini, o cümlədən tullantıların emalı və zərərsizləşdirilməsi üçün sahələrin 

ayrılmasını, tullantıların təkrar emalı fəaliyyətlərinin koordinasiyasını, tullantıların sərhədlərarası 

daşınması üzrə qaydaların təyin edilməsini, tullantı yaradan fəaliyyətlərə lisenziya verilməsini və s. 

müəyyənləşdirir və  həmçinin, mülkiyyət hüquqlarını xarakterizə edir. Sözügedən qanun 

layihələndirmə, tikinti və yenidənqurma fəaliyyətləri (şəhərin yaşayış olan ərazilərində və digər 

yaşayış qəsəbələrində, kurortlarda, meşə və istirahət zonalarında, yeraltı və içməli su mövcud olan 

ərazilərdə və mədən fəaliyyəti olan zonalarda qadağan edilmiş), tullantıların toplanması, daşınması və 

zərərsizləşdirilməsi işləri, (tullantıların emalı çənləri ilə təchiz edilməsi; işarə və nəzarət buraxılış 

məntəqələrinin təmin edilməsi zəruri olan) tullantıların emalı sahələri üzrə tələbləri müəyyən edir. 

Qanun həmçinin sənaye müəssisələrindən çıxan tullantıları minimum həddə çatdırmaq üçün 

texnologiyaların tətbiqini dəstəkləyir. Qanun tullantı əmələ gətirən fəaliyyətlər və tuallantıların idarə 



edilməsi üzrə dövlət və icma (əhali) nəzarətini özündə əks etdirir və tullantıların toplanması, 

zərərsizləşdirilməsi, istifadəsi və emalı üçün ödənişləri təyin edir. Bundan əlavə, Azərbaycan 

Təhlükəli Tullantıların Daşınması üzrə Bazel Konvensiyası kimi ƏMTQ (Ətraf Mühitə Təsirin 

Qiymətləndirilməsi) prosesi və tullantıların idarəedilməsi məsələlərini tənzimləyən bir neçə 

beynəlxalq konvensiyaya tərəfdardır. 

 

 Bu layihə ilə əlaqədar potensial təsirlər yarımstansiyaların köhnəlmiş avadanlıqları, 

infrastrukturu və qurğularının sökülməsi və uçurulması, yarımstansiyaların yenidən qurulması, habelə 

yeraltı kabellərin çəkilməsi nəticəsində əmələ gələcəkdir. Təsirlər söküntü və uçurma işləri 

nəticəsində yaranan tullantılar, o cümlədən təhlükəli maddələr və tikinti fəaliyyətləri, 

yarımstansiyaların əhatə dairəsindəki təbii yaşayış sahəsinə dəyən zərər (bu yeraltı xətlər üçün əsas 

müzakirə mövzusu deyil) və s. zamanı əmələ gələn toz, səs, bərk tullantılar, çirkab suları ilə əlaqədar 

olacaqdır. Tikinti mərhələsində iş sağlamlığı və təhlükəsizliyi, habelə nəqliyyatın idarə edilməsi və 

piyadaların təhlükəsizliyi də həmçinin mühüm müzakirə mövzusudur. İstismar mərhələsi zamanı 

meydana çıxan təsirlər əksərən yarımstansiyaların təmir işləri nəticəsində yaranan bərk, təhlükəli və 

SF6 qazı tullantılarının zərərsizləşdirilməsi və yağ tullantılarından çirklənmiş torpaqların 

təmizlənməsi ilə əlaqədardır.  
 
Milli qanunvericilik layihə fəaliyyətlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar ətraf mühit aspektlərini 

aşağıdakı qaydada tənzimləyir:  
 

(i) Sağlamlıq və təhlükəsizlik 

 İşçilər bütün zəruri qoruyucu avadanlıqlarla (kaska, təhlükəsizlik kəməri, qoruyucu 

geyimlər, əlcəklər, gözlüklər və s.) təmin ediləcəkdir;  

 İctimaiyyətin və yerli insanların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün müvafiq xəbərdarlıq 

işarələri quraşdırılacaqdır;  

 İşçi heyətinə “işçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi” mövzularında üzrə təlim 

keçiləcəkdir. Tikinti işləri zamanı iş icrası sahəsi daxilində riayət edilməli təhlükəsizlik 

qaydaları, risklər və aidiyyəti təlimatlar haqqında məlumatlar tikinti işlərinə 

başlamazdan əvvəl bütün işçi heyəti üçün təmin ediləcəkdir; 

 Ağır texnikaları idarə edən işçi heyətinə aidiyyəti qaydada lisenziya verilməli və 

podratçılar müvafiq sığortaya malik olmalıdır.   

 

(ii) Tikinti nəticəsində yaranan qazıntı, bərk və təhlükəli tullantılar  

 Podratçı qazıntı tullantılarını müvafiq bələdiyyə tərəfindən ayrılmış qazıntı 

tullantılarının zərərsizləşdirilməsi ərazisinə atacaqdır.  

 Bərk tullantılar (metal, beton və ağac kimi tikinti materialları) və qablaşdırma 

tullantıları (plastik, kağız, şüşə və s.) podratçının təmin etdiyi lisenziyalı şirkət 

tərəfindən sistemli şəkildə və ayrı-ayrılıqda toplanacaq və daşınacaq, təyin edilmiş 

ərazidə zərərsizləşdiriləcək və yaxud təkrar emal olunacaqdır.  

 Organic domestic wastes, both solid and liquid,  will be collected separately and Bərk 

və maye halında olan üzvi məişət tullantıları podratçının təmin etdiyi lisenziyalı şirkət 

və yaxud yerli kommunal xidmətləri həyata keçirən təşkilat tərəfindən ayrı-ayrılıqda 

toplanacaq və təyin edilmiş ərazidə zərərsizləşdiriləcəkdir. Çirkab suları podratçının 

təmin etdiyi müvafiq yerli kommunal xidmətləri həyata keçirən idarə tərəfindən 

izoliyasiya edilmiş septik çənlərdə toplanacaq və müntəzəm olaraq 

zərərsizləşdiriləcəkdir.  

 Yağ, boya və s. kimi təhlükəli tullantılar podratçının təmin etdiyi lisenziyalı şirkət 

tərəfindən sızmayan, metal və etiketli konteynerlərdə ayrı-ayrılıqda toplanacaq və təhvil 

götürüləcəkdir. Təhlükəli tullantıların yekun zərərsizləşdirilməsi ETSN (Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər Nazirliyi) tərəfindən nəzarət olunan təhlükəli tullantıların basdırılması 

ərazisində həyata keçiriləcəkdir.  

 

(iii) Yarımstansiya yağı  



 

 

 Yarımstansiyanın yağı podratçının təmin edəcəyi müstəqil laboratoriya tərəfindən fiziki 

və  kimyəvi tərkibdə (sıxlığı, turşuluğu, qatılığı, aşındırıcı sulfidi, yanma dərəcəsi, PXB 

(polixlor bifenil), rəngi) təhlil ediləcəkdir.  

 İstifadə olunmuş yağ lisenziyalı şirkət tərəfindən sızmayan, metal və etiketli 

konteynerlərdə ayrı-ayrılıqda toplanacaq və təhvil götürüləcək, əvəzində yeni yağ təmin 

ediləcəkdir. İstifadə olunmuş yağın yekun zərərsizləşdirilməsi müstəqil laboratoriya 

tərəfindən həyata keçiriləcək sınaqlar əsasında eyni şirkət tərəfindən təyin olunacaq 

kateqoriyaya əsasən icra ediləcəkdir.   

 PXB-lər heç vaxt əvəzləyici yağ kimi istifadə edilməyəcək və aşağıdakı 3 saylı qeyddə 

istinad edilən müvafiq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı 

(MBTƏMP) qaydalarına əsasən təmizlənəcəkdir.  

 

(iv) SF6 qazı tullantıları 

 Təzyiqin ölçülməsi və qaz sızmaları yoxlanılması vasitəsilə SF6 qazı davamlı nəzarətdə 

saxlanılacaqdır. Qaz sızması olduğu halda (SF6 qaz sıxlığı son hədd göstəricisindən 

aşağı düşməzdən əvvəl) problem həll edilənədək müvafiq bölmənin xidməti fəaliyyəti 

dayandırılacaqdır.  

 

3. İnstitusional bacarıqlar  

14. Ətraf mühitin qorunması vəzifəsini daşıyan başlıca milli ətraf mühit qurumu Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər Nazirliyidir (ETSN). Nazirlik 2001-ci ildə təsis edilərək əvvəlki Ətraf Mühit üzrə 

Dövlət Komitəsini əvəzləmiş və geologiya, balıqçılıq və meşələr kimi sahələri əhatə etməklə mandatı 

genişləndirilmişdir. ETSN təbii sərvətlərin mühafizəsi ilə bağlı bütün qanunların icrasına nəzarət edir. 

Dövlət Ekoloji Ekspertizası (DEE) Nazirlik daxilində Azərbaycan Respublikasının yurisdiksiyası 

çərçivəsində hər hansı inkişaf yönümlü fəaliyyətlər üzrə Ətraf Mühitə Təsirin Qiymətləndirilmələrinin 

(ƏMTQ-lər) nəzərdən keçirilməsində proqram səviyyəsində fəaliyyət göstərir. Bu yaxınlarda Torpaq 

və Xəritəçəkmə Komitəsi ləğv edilmiş və onun funksiyaları müxtəlif dövlət qurumları arasında 

bölüşdürülmüşdür. ETSN də bu rol və məsuliyyətlərin bir hissəsini almışdır, lakin bunlar üçün hələ də 

Nazirlər Kabinetinin yekun təsdiqi gözlənilir.   

15. ETSN Təhlükəli Tullantıların poliqonunun 2002-ci ildə yarandığı gündən idarə olunması üzrə 

məsul orqan olmuşdur. Poliqonun heyəti Dünya Bankı tərəfindən dəstəklənən Təxirəsalınmaz Ekoloji 

İnvestisiyalar Layihəsi üzrə təlim keçmiş və daha sonra davamlı olaraq British Petroleum kimi 

poliqon xidmətlərinin böyük miqyaslı beynəlxalq sifarişçiləri tərəfindən davamlı olaraq potensialın 

artırılması üzrə dəstək almışdır. Bu tədbirlər ölkə ərazisində təhlükəli tullantıların zərərsizləşdirilməsi 

üzrə beynəlxalq standartlara cavab verən yeganə müəssisə olan Poliqonun istismarı üçün sabit 

bacarıqların formalaşması ilə nəticələnmişdir. ETSN-nin DEE aparılması və ekoloji monitorinqin 

təmini üzrə bacarıqları daha da möhkəmləndirilməlidir və layihə məqsədləri üçün layihə çərçivəsində 

ünvanlı məsləhət xidmətləri üzrə dəstək ilə təmin olunacaqdır. 

16. ETSN-dən başqa ətraf mühitin idarə edilməsində hətta dolayı olsa belə mühüm rol oynayan 

Hökumət qurumları İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (Torpağın 

Təkmilləşdirilməsi və İrriqasiya üzrə Komitə ilə birgə), Yanacaq və Energetika Nazirliyi, Səhiyyə 

Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Nəqliyyat Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi və Fövqəladə 

Hallar Nazirliyidir. Bu qurumların hər biri onların fəaliyyətlərinin ekoloji ölçüsü üzrə məsul struktur 

bölməsinə (departament, şöbə, mərkəz və sektor) malikdir ki, bu da Hökumətin ekoloji nəzarəti 

həyata keçirməklə bağlı düşünülmüş cəhdini nümayiş etdirir.  

17. Proqram səviyyəsində İcraedici Orqan olaraq Azərişıq ASC-nin təşkilati strukturu onun 

əməliyyatları ilə əlaqədar ekoloji aspektlərin idarə edilməsi üzrə məsul olan hər hansı qrup və ya şəxsi 

ehtiva etmir. Azərişıq ASC enerji sektorunu bölən Prezident Fərmanından irəli gələn yeni yaradılmış 

qurumdur. DB-nın və Azərbaycan Hökumətinin ekoloji təminat tələblərinə tam əməl olunmasını 

təmin etmək üçün LAYİHƏNİN icrası boyunca Azərişıq ASC-yə əhəmiyyətli texniki dəstək 

göstərilməsinə ehtiyac duyulur.  



18. Azərişıq Layihə İcra Qrupunun (LİQ) heyətinin, ətraf mühitin qiymətləndirilməsi və idarə 

edilməsi planlarının hazırlanması, ətraf mühitin idarə edilməsi planlarının tender sənədlərinə daxil 

edilməsi, ətraf mühitin idarə edilməsi planlarının icrası üzrə monitorinq və hesabatvermə sahəsində 

təcrübəyə malik ekoloji məsələlər üzrə mütəxəssis olan xüsusi əməkdaş ilə genişləndirilməsi təklif 

olunur.  LİQ-in ekoloji məsələlər üzrə mütəxəssisinə fəaliyyətində, öz məsləhətçilər qrupunda ekoloji 

məsələlər üzrə mütəxəssisə malik olacaq Layihənin Nəzarət və İdarəetmə məsələləri üzrə Məsləhətçisi 

(LNİM) tərəfindən yardım göstərilməsi nəzərdə tutulur. LNİM-in ekoloji məsələlər üzrə 

mütəxəssisinin əsas fəaliyyəti, Azərişıq-ın fəaliyyəti çərçivəsində ekoloji təminatların 

təsisatlandırılması məqsədilə LİQ-in ekoloji məsələlər üzrə mütəxəssisi ilə yardım və əməkdaşlığı 

əhatə edəcəkdir. Ekoloji təsirlərin azaldılması tədbirləri üzrə öhdəlik Azərişıq-ın üzərinə düşəcəkdir. 

 

C. ƏTRAF MÜHİTƏ GÖZLƏNİLƏN TƏSİRLƏR  

19. A bölməsində qeyd edildiyi kimi, enerji paylanmasının inkişafı üzrə investisiya proqramı 

aşağıdakı fiziki fəaliyyətləri əhatə edir (i) paylayıcı xətlər, yarımstansiyalar, transformator 

yarımstansiyaları kompleksi (TYK) daxil olmaqla, gərginliyi 110 kV, 35 kV, 10 kV və 6 kV olan 

paylama şəbəkələrinin bərpası və (ii) gərginliyi 0.4 kV olan istehlakçılara xidmət xətlərinin bərpası və 

müasir elektrik sayğaclarının quraşdırılması.  

20. Potensial mənfi təsirlərin əksər hissəsi layihənin tikinti mərhələsində baş verə bilər. 

Ümumilikdə, tikinti mərhələsi geniş fəaliyyətlərin aşağıdakı növlərini əhatə edir: 

 Transformatorlar, elektrik yarımstansiyaları (paylayıcılar), dirəklər/sütunlar və xətlər daxil 

olmaqla köhnə yarımstansiya, transformator və paylayıcı xətti infrastrukturunun sökülməsi və 

atılması 

 Mövcud yarımstansiya sahələri və paylayıcı xətt dəhlizləri daxilində yeni yarımstansiya, TYK-lar 

və paylayıcı xətt infrastrukturunun tikilməsi 

 Azərişıq-ın mülkiyyətində olan torpaq sahəsində yerləşən boş sahələrdə gərginliyi 35 kV olan 

bəzi yeni yarımstansiyaların tikilməsi. Bunlar ya yeraltı xətlər (məskunlaşmış ərazilərdə), yaxud 

da kənd ərazilərində yerüstü dirəklər vasitəsilə mövcud paylama dəhlizlərinə birləşdiriləcəkdir 

 Gərginliyi 0.4 kV olan yeni özüötürən izolyasiya edilmiş elektrik məftilləri (ÖİEM) vasitəsilə 

istehlakçılara xidmət xətlərinin çəkilməsi və müasir elektrik sayğaclarının quraşdırılması. 

21. Bütün layihə komponentləri üzrə tikinti işləri üçün minimal səviyyədə inşaat işləri tələb 

olunacaqdır. 

22. Yarımstansiyaların bərpası üzrə tikinti metodları torpağın çıxarılması, platformanın 

hazırlanması, transformatorlar üçün özüllər və mövcud hüdudlar daxilində yeni transformatorların və 

paylaşdırıcı qurğuların quraşdırılmasını ehtiva edəcəkdir. Bütün mövcud yarımstansiyalar ilkin olaraq 

gələcək genişlənməni nəzərə alaraq tikilmişdir ki, bu da mövcud yarımstansiyanın əhatə etdiyi 

ərazinin asanlıqla yeni yarımstansiyanı yerləşdirməsinə imkan verir. Orada kranlardan və avadanlığın 

daşınması üçün yük maşınlarından başqa enerji ilə çalışan mexaniki avadanlıqdan məhdud həcmdə 

istifadə olunacaqdır.  İşin əksər hissəsi avadanlığın əllə quraşdırılmasından ibarət olacaqdır. 

23. Paylayıcı xətlərinin bərpası üzrə tikinti metodları mobil  kran və əl əməyindən istifadə etməklə 

mövcud yol dəhlizləri boyunca mövcud xətlərin və dirəklərin/sütunların sökülməsi, yeni dirək/sütun 

özülləri üçün çuxurların qazılması, yeni dirək/sütunların quraşdırılması və mobil tutacaqlara malik 

skivlərdən istifadə etməklə ötürücü naqillərin çəkilməsini əhatə edəcəkdir. Şəhər əraziləri üçün yeraltı 

xətlərin təklif edildiyi yerlərdə, bu, 1m dərinliyə və 0.5m-dək enə malik dar xəndəyin qazılması, çınqıl 

özülün tökülməsi, naqilin qoruyucu üzlüklə bükülməsi, çınqılla örtülməsi və üzərindən beton qatın 

yerləşdirilməsi üçün kiçik mexaniki ekskavatorun istifadəsini ehtiva edəcəkdir. 

24. TYK-nın tikintisi gərginliyi 10 kV və ya 6 kV olan transformatorların əvəzlənməsini, eləcə də 

bəzi yeni transformatorları ehtiva edəcəkdir. TYK-lar təxminən 4m x 4m ölçüsündə beton lövhələr 



 

 

içərisində yerləşdirilmiş və polad təhlükəsizlik hasarı ilə əhatə olunmuş qapalı transformatordan 

(2.5x2.5x1.5m) ibarətdir. Tikinti işləri mobil kranların və geniş surətdə əllə hərəkətə gətirilən 

mexaniki avadanlığın ara-sıra istifadə edilməsi ilə əsasən   əl əməyinə əsaslanır. 

1. Layihələndirmə və yerləşmə ilə bağlı təsirlər 

25. Bu ƏMSTİÇ-in hazırlanması ərəfəsində səfər edilmiş bütün layihə sahələrində, layihə 

komponentləri ekoloji cəhətdən həssas ərazilərə daxil olmur. Onlar əsasən, minimal səviyyədə bitki 

örtüyünə və kənd təsərrüfatı əhəmiyyətinə malik qeyri-məhsuldar torpaqda yerləşir və oradan keçir. 

Layihə əraziləri üzrə ilkin müfəssəl layihələr hazır olduqda, sahəyə xas ƏMİP-lər çərçivəsində əlavə 

müfəssəl təhlillər aparılacaqdır. Belə müfəssəl təhlillərə eyni zamanda quşlar və yarasaların köçüb 

getmək üçün istifadə etdiyi yollara mümkün təsirlər də daxil olacaqdır. Mövcud paylayıcı xətt 

dəhlizləri, eləcə də yarımstansiyalar üçün mövcud sahələrdən istifadəyə maksimum diqqət 

yetirilmişdir. Əksər layihə komponentləri mövcud yarımstansiya sahələri və paylayıcı xətt dəhlizləri 

daxilində tikiləcək və istismar ediləcəkdir. Azsaylı yeni yarımstansiya sahələri və paylayıcı xətlər 

üçün, sahənin seçilməsi Azərişıq-ın mövcud şəbəkəsinin təhlili və aşağıdakı prinsiplər əsasında həyata  

keçirilmişdir: 

(i) Azərişıq-ın mövcud torpaq sahələrindən istifadə edilməsi; 

(ii) Əhalinin məskunlaşdığı ərazilər üçün narahatlığın minimal həddə endirilməsi; 

(iii) Mədəni və ya tarixi əhəmiyyətə malik abidələrdən yayınılması; 

(iv) Hər hansı yerli icmanın həyatına təhlükə yaradılmaması; 

(v) Oyun meydançaları, məktəblər və s. kimi kommunal xidmətlərə təsir göstərilməməsi; 

(vi) Yaradılmış bufer (sanitar) zonaları da daxil olmaqla qorunan ərazilərdən keçilməməsi 

(mühafizə olunan ərazilərin siyahısı üçün bax Əlavə 2); 

(vii) Köçəri quşlar və yarasalara müdaxilənin qarşısının alınması; 

(viii) Mövcud meşə ehtiyatlarına zərərin minimal həddə endirilməsi, və 

(ix) Yeni avadanlığın, yəni transformatorun, kondensatorların və s. seçiminin xüsusilə 

PXB-lərin istifadəsi ilə bağlı beynəlxalq standartlara uyğun olması. 

 

Hər bir sahəyə xas ƏMİP-dən əvvəl hər bir yer ilə bağlı heç bir ekoloji həssaslığı olmadığını 

təsdiqləyən qısa sahə təsviri və hər bir halın qiymətləndirilməsi yerinə yetirilməlidir. Hər bir layihə 

ərazisi üzrə traf mühitə təsirlərin azaldılması və monitorinqi planının həyata keçirilməsi üçün smeta 

təyin edilməlidir. 

26. Yeni avadanlığın, yəni transformatorun, kondensatorların və s. seçimi xüsusilə PXB-lərin 

istifadəsinin qarşısını alacaq şəkildə beynəlxalq standartlara uyğun olacaqdır.  

2. Tikinti ilə bağlı təsirlər 

27. Tikinti və texniki xidmət fəaliyyətləri zamanı əkinçilik fəaliyyətinin pozulması, məhsullar, 

bəndlər, kanallar və drenaj kanallarına cüzi müdaxilə meydana çıxa bilər. Bu təsirləri minimal həddə 

endirmək üçün, mümkün olan yerlərdə artıq qurulmuş yollar, cığırlar və texniki xidmət üçün giriş 

yollarından istifadə ediləcək, torpağın əldə edilməsi üzrə köçürülmə çərçivəsində müəyyən olunmuş 

müddəalara uyğun olaraq kənd təsərrüfatı məhsulunun müvəqqəti itkisi üçün kompensasiya 

ödəniləcəkdir. 

28. Torpağın səthi qorunacaq və tikintinin yekunlaşmasından sonra bərpa ediləcəkdir, zərər çəkmiş 

bəndlər və irriqasiya qurğuları layihənin bütün icrası boyu işlək vəziyyətdə saxlanılacaqdır. Bəzi 

yerlərdə müvəqqəti giriş yollarına ehtiyac duyula bilər. Müvəqqəti giriş yollarının yaradılması ilə 

əlaqədar ekoloji təsirlər torpağın tərkibinin sıxlaşması və axın və ya digər su hövzələri ilə bağlı 

pozuntuları əhatə edəcəkdir. Təsiri minimal həddə endirmək üçün podratçılardan tikinti avadanlıqları 

və materiallarının daşınması zamanı yük maşınlarının yükünün məhdudlaşdırılması tələb olunacaqdır. 

Sahəyə xas ƏMİP-lərdə əlavə təsirlərin azaldılması tədbirləri şərh olunacaqdır. 

29. Dirəklər/yarımstansiya özülləri üçün məhdud qazıntı işlərinin tələb olunması və quru iqlimlə 

əlaqədar, nəzarətsiz torpaq aşınması və lilin çıxıb axmasının kiçik həcmdə olacağı ehtimal edilir. 



Bundan əlavə, aşınma və lilin çıxıb axmasını minimallaşdırmağa yönəlmiş tədbirlər müqavilə 

sənədlərinə daxil ediləcəkdir. 

30. Yarımstansiyalar elə yerləşdiriləcək və quraşdırılacaqdır ki, hasardan gələn səs-küy 

səviyyələrinin gündüz vaxtı 55 dB(A), gecə vaxtı isə 45 dB(A)-nı keçməməsi təmin olunsun. Tikinti 

fəaliyyətləri zamanı yaranan səs-küy əsasən kənd ərazilərində olmaqla qısamüddətli olacaqdır və 

əhəmiyyətsiz hesab edilir. Tikinti fəaliyyətlərindən irəli gələn digər narahatlıqlar ehtiyatlı tikinti 

təcrübələri və kənd təsərrüfatı məhsulunun hər hansı itkisi üçün kompensasiyanın ödənilməsini 

nəzərdə tutan müqavilə müddəaları vasitəsilə azaldılacaqdır.  

31. Tikinti düşərgələrindən (zərurət olarsa) və yarımstansiyalardan çıxan yağ və çirkab suları kimi 

çirkləndirici materialların sızmasının qarşısı yağın saxlanılması və kanalizasiya ilə bağlı müvafiq 

sistemlərin lahiyələşdirilməsi və quraşdırılması vasitəsilə alınacaqdır. İstifadədən çıxarılmış 

avadanlıq, yəni köhnə transformatorlardan irəli gələn təhlükəli tullantılar, həmçinin mövcud 

çirkləndiricilər (məsələn, yağ ilə çirklənmiş torpaq) Azərbaycanın imzaladığı Davamlı Üzvi 

Tullantılar haqqında Stokholm Konvensiyası əsasında beynəlxalq öhdəliklər daşıyan Ekologiya və 

Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) mövcud normalarına uyğun olaraq atılacaqdır.  

32. Potensial partlayışlar/yanğın, elektrik cərəyanının vurması, əməkdaşların və geniş ictimaiyyətin 

qəza ilə üzləşməsi kimi sağlamlıq riskləri aşağıdakılar kimi tədbirlərin həyata keçirilməsi vasitəsilə 

minimal həddə endiriləcəkdir: 

(i) Riskləri minimal həddə endirməyə imkan verən müvafiq texnologiyalardan istifadə 

etməklə əsaslı layihələndirmə; 

(ii) Tikinti və istismar üzrə məsul əməkdaşlar və geniş ictimaiyyət üçün təhlükəsizliklə bağlı 

məlumatlılıq səviyyəsinin yüksəldilməsi; 

(iii) Yarımstansiyaların müasir yanğına nəzarət sistemləri ilə təchiz edilməsi; 

(iv) Yarımstansiyalar və tikinti düşərgələri üçün tələblərə cavab verən su təchizatı və sanitar 

qurğuların təmin edilməsi; 

(v) Əməkdaşlar üçün istismar və texniki xidmət üzrə müvafiq təlimin keçilməsi; və 

(vi) Məskunlaşmış ərazilərdə yerləşən yarımstansiyalar və sütunların ətrafında təhlükəsizlik 

hasarları və sədləri. 

3. İstismar ilə bağlı təsirlər 

33. Paylayıcı xətlərin altında təhkim zolağı (TZ) kimi minimal endə zolaq saxlanılacaqdır. Özəl 

mülkiyyət olduğu təqdirdə, bu torpaq layihənin KSÇ-nın şərtlərinə müvafiq olaraq sahiblərindən 

alınacaq və zəruri olduqda sahəyə xas TZ-ları hazırlanacaqdır. Bütün rəsmi və qeyri-rəsmi torpaq 

istifadəçiləri KSÇ-də müəyyən olunduğu kimi və sahəyə xas TZ-larına müvafiq olaraq, kompensasiya 

ilə təmin olunacaqdır. Dəhlizlər boyunca ağacın zirvəsi və naqil arasında tələb olunan şaquli 

məsafənin gözlənilməsi üçün, ağacların budanması (“kəsilmə”) (zərurət olarsa) yerli meşəçilik 

idarəsinin yardımı ilə həyata keçiriləcəkdir. Bu, elektrik qığılcımı nəticəsində meşə yanğınları riskini 

azaldacaqdır.  

34. Normal halda yalnız yuxarı gərginlikli (>350kV) qurğularda istifadə edildiyindən, sulfat 

heksaflorid (SF6)2 qazının elektrik kommutasiya avadanlığı, naqillər və transformatorlarda 

izolyasiyaedici maddə kimi istifadə olunacağı ehtimal edilmir. SF6-ya malik olan avadanlıq istifadə 

edildiyi təqdirdə, aşağı sızma əmsalına (<99%) malik avadanlıq istifadə edilir.  

35. Qəzaların və elektrik sahələrinə məruzqalmaların minimal həddə endirilməsi üçün, təhkim 

zolağı çərçivəsində evlərin yerləşməsinə icazə verilməyəcəkdir. Heyvandarlıq və digər kənd 

təsərrüfatı fəaliyyətlərinə müfəssəl laihələndirmə mərhələsində müəyyənləşdiriləcək müəyyən 

məhdudiyyətlərlə icazə veriləcəkdir. Əhali arasında yüksək gərginlikli və aşağı gərginlikli xətlər, 

eləcə də təhlükəsizlik aspektləri ilə bağlı məlumatlılıq səviyyəsi artırılmalıdır.  

                                                
2 SF6 Kyoto Protokolu tərəfindən əhatə olunan altı istixana qazından biridir, lakin Kyoto tullantı hədləri Azərbaycana şamil 

olunmur və SF6 Azərbaycan Hökuməti tərəfindən çirkləndirici kimi tənzimlənmir 



 

 

36.  5 saylı Cədvəl tikinti və istismar zamanı gözlənilən təsirlərin xülasəsini əks etdirir. 

Ümumilikdə, Layihə səmərəli şəkildə azaldıla biləcək minimal mənfi təsirlərə malik olacaqdır. 
 

Cədvəl 5: Layihənin təsirləri və azaldılma tədbirləri 

Təsir növləri Təsirin mənbələri Azaldılma tədbirləri 

Səs-küy: Tikinti 

dövrü 

Tikinti avadanlığı, 

avadanlığın təmiri və texniki 

xidməti 

Yerli səs-küy standartlarına cavab verən 

avadanlıq; axşam və gecə vaxtlarındakı 

narahatlıqlardan yayınmağa imkan verən tikinti 

saatları 

Səs-küy: 

İstismar dövrü 

Paylayıcı xətlər və əlaqədar 

yarımstansiyalar  

Qismən səs səddi yaratmaq üçün, obyektin ən 

yaxın reseptor; divarlar, hasar və/və ya yaşıllıq 

zolağından 70-dən 100 m-dək məsafədə 

yerləşdirilməsi  

Tullantı suları: 

Tikinti dövrü 

Məişət tullantı suları İlkin tədbirlərin düşərgələrdə görülməsi (zəruri 

olduqda) 

Tikinti avadanlığına texniki 

xidmətdən irəli gələn sənaye 

tullantı suları 

Çöküntü və bioloji emal 

Istifadədən çıxarılmış 

transformatorlar və digər 

avadanlıqlardan çıxarılan 

tullantı yağlar 

İstifadədən çıxarılan köhnə transformatorların 

milli və beynəlxalq nümunəvi praktikaya və 

Azərbaycan Hökumətinin Davamlı üzvi 

çirkləndiricilərə (DÜÇ-lər) dair Stokholm 

Konvensiyasının tərəfi olaraq götürdüyü 

öhdəliklərinə uyğun şəkildə ETSN-in nəzarəti 

altında daşınması, saxlanılması və atılması.3 

Tullantı suları: 

İstismar dövrü 

Yarımstansiyanın xidmət və 

istismar qruplarının səbəb 

olacağı məişət tullantı suları 

İlkin emal 

Sənaye tullantı suları və 

transformatorların 

əvəzlənməsindən yaranan 

yağlar 

Köhnə transformatorların sahədən kənarda 

lisenziyalı emal müəssisəsində yuxarıdakı kimi 

atılması. 

Havanın 

keyfiyyəti: 

Tikinti dövrü 

Tikinti zamanı yaranan toz və 

tikinti qurğuları və nəqliyyat 

vasitələri tərəfindən yaradılan 

işlənmiş qazlar 

Tikinti sahələrində tətbiq ediləcək davamlı 

idarəetmə tədbirləri 

Havanın 

keyfiyyəti: 

İstismar dövrü 

Proses və avadanlıqlardan 

reseptorlara qazların 

buraxılması  

Halon daxil olmaqla PXB-lərdən istifadə edən 

avadanlıq/proses/sistemlərin əvəzlənməsi və 

Hökumətin tələblərinə uyğun şəkildə atılması  

Sərt tullantılar: 

Tikinti dövrü 

Torpaq səthinin 

çıxarılmasından irəli gələn 

tullantı; tikinti qalıqları 

Tullantıların yarımstansiyalar üşün səth 

materialı kimi istifadə edilməsi  

 Əvəzlənmiş avadanlıqlar  Hökumətin tələblərinə uyğun surətdə atılması 

və köhnə transformatorlar üçün yuxarı baxın.  

Sərt tullantılar: 

İstismar dövrü 

Yarımstansiyalardan və 

saxlama meydançalarından 

çıxan zibil  

Yerli hakimiyyət qurumlarının çirklənməyə 

nəzarət qurumları tərəfindən təsdiq edilən 

obyektlərdə atılması 

                                                
3 PXB yağlarına malik olması səbəbindən köhnə transformatorlar http://www.chem.unep.ch/pops/pdf/PCBtranscap.pdf. 

ünvanlı internet səhifəsindən əldə edilə biləcək UNEP-in “PXB transformatorları və kondensatorları: İdarəetmədən 

Yenidən təsnifat və atılmaya doğru” adlı sənədinə uyğun olaraq, beynəlxalq surətdə tanınmış nümunəvi təcrübə əsasında 

sökülmə, saxlanılma və atılma tələb edəcəkdir. 

http://www.chem.unep.ch/pops/pdf/PCBtranscap.pdf


Təsir növləri Təsirin mənbələri Azaldılma tədbirləri 

Təhlükəli 

tullantılar 

İstismardan çıxarılmış avadanlıq, 

tikinti sahəsində çirkləndirici 

maddələr və asbest 

Tikinti sahəsində istismardan çıxarılmış köhnə 

transformatorlar, həmçinin mövcud çirkiəndirici 

maddələr (məs. neft ilə çirklənmiş torpaq) və asbest 

kimi təhlükəli tullantılar Ekologiya və Təbii 

Sərvətlər Nazirliyinin (ETSN) mövcud normalarına 

uyğun olaraq zərərsizləşdiriləcəkdir. Köhnə 

transformatorlar və kondensatorların səbəb olduğu 

PXB aşağıdakı 3 saylı alt haşiyədə istinad olunan 

UNEP qaydalarına uyğun olaraq idarə olunacaqdır. 

Yüksək gərginlikli 

elektrik paylayıcı 

xətlər: quşlar və 

yarasaların köçüb 

getmək üçün 

istifadə etdikləri 

yollara müdaxilə  

Elektrik paylayıcı xətlərin 

quraşdırılması və istismarı 

Müfəssəl layihələndirmə mərhələsində quşların 

köçüb getmək üçün istifadə etdikləri yolların 

təhlilinin aparılması. Elektrik paylayıcı xətlər və 

digər yarımstansiya qurğuları və infrastrukturu hər 

hansı mümkün müdaxiləyə yol verməyəcək şəkildə 

yerləşdirilməlidir. 

BOD = biokimyəvi oksigen tələbi, COD = kimyəvi oksigen tələbi, dB(A) = akustik desibel, NO2 = 

nitrogen dioksid, NOx = nitrogen oksidlər, PCB = polxlorlu bifenil, SO2 = sulfat  dioksid, TSP = asılı 

olan hissəciklərin cəmi, CFC – xlorflüorkarbonlar, GHG – İstixana qazları. 

 

 

D. ALTLAYİHƏLƏR VƏ/VƏ YA KOMPONENTLƏR ÜÇÜN EKOLOJİ 

QİYMƏTLƏNDİRMƏ  

37. ƏMSTİÇ sonrakı altlayihələrin hazırlanması üçün siyasətlər, prosedurlar və təsisati tələblərini 

əks etdirir. İcraedici orqan (İO) qismində Azərişıq tələb olunan ekoloji qiymətləndirmələr və icradan 

öncə DB-nın razılığının alınması üzrə məsuldur. Bu razılıqlar müqavilələrin yekunlaşdırılması və işin 

başlanmasından öncə alınmış olmalıdır. 

38. LAYİHƏYƏ daxil olan layihələrin seçilməsi üçün aşağıdakı ümumi meyarlara əməl ediləcəkdir:  

(i) altlayihələr yaradılmış bufer(sanitar) zonaları da daxil olmaqla qorunan ərazilərdə 

yerləşməyəcəkdir (mühafizə olunan ərazilərin siyahısı üçün baxın: Əlavə 2). 

(ii) Mədəni və tarixi əhəmiyyətə malik abidələrdən yayınılacaqdır. Belə yerlər ətrafında 

işləyərkən əlavə xüsusi təsirlərin azaldılma tədbirləri vasitəsilə ehtiyatlı yanaşma tətbiq 

ediləcəkdir.    

(iii) Hər bir altlayihə üçün müvafiq büdcəyə malik ətraf mühitin idarə edilməsi planı (ƏMİP) 

tərtib ediləcəkdir. Belə sahəyə xas ƏMİP layihə ərazisində mövcud ola bilən ekoloji və 

sosial həssaslıqları xüsusi olaraq nəzərdən keçirmək üçün sahənin qiymətləndirilməsini 

də əhatə edəcəkdir.   

(iv) Marşrutun və yerləşmənin həssas ərazilərdən yayınması yolu ilə potensial ekoloji təsirlər 

minimal həddə endiriləcəkdir. İstiqamətin dəyişdirilməsi və ya alternativ sahələrin 

seçilməsi tələb oluna bilər. 

(v) Mövcud meşə ehtiyatlarının təmizlənməsindən mümkün olduğu qədər yayınılacaqdır, 

mümkün olmadıqda isə, minimal həddə endiriləcək və Azərbaycan Hökumətinin 

tənzimləyici meyarlarına uyğun olaraq kompensasiya olunacaqdır.  

(vi) İstixana qazlarının (İQ) buraxılmasına səbəb olan kimyəvi maddələrin istifadəsindən 

yayınmaq üçün, yeni avadanlıq / qurğuların xüsusiyyətləri  beynəlxalq standartlara və 

nümunəvi təcrübələrə cavab verəcəkdir. 

(vii) Investisiya proqramı üzrə təchiz edilən avadanlıqların heç biri polixlorlu bifenillərdən 

(PXB-lər) istifadə etməyəcəkdir. 
 

 



 

 

1. Ekoloji yoxlama və təsnifat tələbləri 

39. Hər bir altlayihə üzrə ekoloji yoxlama və kateqoriyalaşdırma prosesi təyin edilməlidir və tələb 

olunan təhlilin səviyyəsi müəyyən edilir. Layihənin ekoloji təsirlərinin və risklərinin əhəmiyyəti 

layihənin ekoloji kateqoriyalaşdırılmasını müəyyən edir.  

40. Altlayihələrin seçilməsi zamanı DB OP 4.04 “Təbii areallar” yoxlamanın birinci səviyyəsi üçün 

istifadə ediləcəkdir. Layihənin dizaynı və icrası OP 4.04 üzrə aşağıdakıları şərh edir: 

  
“3. Bank təbii yaşayış mühitinin qorunması və ekoloji funksiyaların 

saxlanmasının milli və regional inkişafa inteqrasiya etmək üçün tərtib 

edilmiş layihələri maliyyləşdirməklə təbii yaşayış mühitinin qorunmasını və 

torpaqdan istifadənin yaxşılaşdırılmasını təbliğ edir və dəstəkləyir. 

  
4. Bank, Bankın yanaşmasına görə təbii yaşayış mühitinin deqredasiyası3 və 

ya dəyişməsini nəzərdə tutan layihələri dəstəkləmir. 

  
5. Mümkün hallarda, Bank tərəfindən maliyyələşdirilən layihələr artıq 

təyinatını dəyişmiş torpaq sahələrinə (bankın yanaşmasına görə layihə 

ərəfəsində təyinatını dəyişmiş istənilən torpaq sahəsi istisna olmaqla) 

yönəldilir. Bank layihənin həyata keçirilməsinə və onun yerləşdirilməsinə 

alternativlərin olmadığı və hərtərəfli təhlillərin layihənin faydasının ekoloji 

dəyəri əhəmiyyətli dərəcədə aşdığı hallarda əhəmiyyətli şəkildə təyinatını 

dəyişmiş təbii yaşayış mühiti ilə əlaqəli layihələri dəstəkləmir. Ekoloji 

qiymətləndirmələr layihənin yaşayış mühitini əhəmiyyətli şəkildə dəyişməsi 

və ya deqredasiyasına səbəb olacağını göstərərsə, bu halda, layihə Bank 

üçün qəbuledilən təsirlərin azaldılması tədbirlərini nəzərdə tutur. Bu kimi 

təsirlərin azaldılması tədbirləri, müvafiq hallarda, yaşayış mühitinin 

itkilərini minimuma endirməklə (məsələn, yaşayış mühitinin strateji 

mühafizəsi və post-inkişaf bərpası) və analoji ekoloji mühafizə zonası kimi 

formalaşdırılması və saxlanmasını ehtiva edir. Bank təsirlərin azaldılmasına 

dair digər tədbirləri yalnız texniki əsas olduğu halda tətbiq edir. 

  
6. Bank yaşayış mühitinə mənfi təsir göstərə biləcək layihənin 

dəstəklənməsi qərarını qəbul edərkən, Borcalanın müvafiq mühafizənin və 

təsirlərin azaldılması tədbirlərini icra etmək bacarığını nəzərə alır. Təşkilati 

baxımından potensial problemlər olduğu halda, layihə effektiv ekoloji 

planlaşdırma və idarəetmə bacarığını inkişaf etdirən komponentləri ehtiva 

edir. Layihə üçün müəyyən edilmiş təsirlərin azaldılması tədbirləri milli və 

yerli təsisatların praktiki sahə tutumunu artırmaq üçün istifadə oluna bilər.” 

 

41. OP 4.04 sənədində əks olunmuş yuxarıdakı şərtlərdən birini doğuran layihələr üçün onların 

həyata keçirilə bilib-bilmədiyi barədə fikir bildirəcək DB-nın təsdiqi  tələb olunacaqdır. Həyata 

keçiriləcəyi təqdirdə o, lazımi ekoloji təsnifatı və DB-nın Təminat Siyasətlərinə uyğun olaraq ehtiyac 

duyulan ekoloji qiymətləndirmə səviyyəsini təmin etmək üçün ciddi ekoloji kateqoriyalaşdırma 

həyata keçirəcəkdir. 

42. LAYİHƏYƏ daxil ediləcək bütün altlayihələr aşağıda 1 saylı Əlavədə təqdim olunan şablona 

əsasən Ətraf Mühitə Təsirin Sürətli Qiymətləndirilməsi (ƏMTSQ) üzrə Yoxlama siyahısı əsasında 

ekoloji kateqoriyanı müəyyən etmək üçün yoxlanılacaqdır. Kateqoriyalaşdırma ekoloji baxımdan ən 

həssas komponentə əsaslanacaqdır ki, bu da, layihənin bir hissəsinin  əhəmiyyətli dərəcədə mənfi 

ekoloji təsirlər potensialına malik olduğu təqdirdə, onun digər aspektlərinin potensial ekoloji 

təsirlərindən asılı olmayaraq layihənin A kateqoriyasına aid edilməli olduğu anlamına gəlir. 

Ümumilikdə, layihə aşağıdakı hallarda “A kateqoriyasına” təsnif ediləcəkdir:  

(i) təsirlər üzrə dərin qiymətləndirmə vasitəsilə hazırlanması tələb olunan kompleks azaldılma 

tədbiri və azaldılma tədbirlərinin hazırlanması üçün müfəssəl təhlil tələb edir; 

(ii) xüsusilə layihə müəyyən olunmuş xüsusi mühafizə olunan ərazilər və ya beynəlxalq 

əhəmiyyətli ərazi, yaxud da UNESKO tərəfindən müəyyən olunmuş mədəni irs və arxeoloji 

sahələrin bufer və ya əsas zonasında yerləşirsə, ekoloji cəhətdən həssas əraziyə təsir 

göstərəcəkdir. 

http://web.worldbank.org/external/default/main?Email=Y&contentMDK=20064757&menuPK=64701637&pagePK=64709096&piPK=64709108&theSitePK=502184#f1


43. Bütün altlayihələr kateqoriyalaşdırılacaq və onların kateqoriyaları əsasında müvafiq ekoloji 

qiymətləndirmə proseduru həyata keçiriləcəkdir. Ekoloji qiymətləndirmə ekoloji təhlil və layihə ilə 

əlaqədar təsirlər və risklər üzrə tədbir görmək üçün planlaşdırma prosesini ifadə etmək üçün istifadə 

olunan ümumi termindir.  

44. Layihənin təsir və risklərinin əhəmiyyətlilik dərəcəsindən asılı olaraq, qiymətləndirmə tam 

ƏMTQ, B kateqoriyasına aid layihələr üçün ƏMİP və ya ekvivalent prosesi, yaxud da C 

kateqoriyasına aid layihələr üçün analitik icmalı ehtiva edə bilər. 
 

 

2. Ekoloji Qiymətləndirmə və Ətraf Mühitin İdarə Edilməsi Planı üzrə tələblər 

45. Hər bir layihənin hazırlanmasının ilkin mərhələsində Azərişıq layihəni B və ya C kimi 

kateqroiyalara aid edəcək və zəruri ekoloji qiymətləndirmə aparacaqdır. ƏMİP/ƏMTQ fiziki, bioloji, 

sosial-iqtisadi və fiziki mədəni ehtiyatlar üzərində potensial birbaşa, dolayı, məcmu və daxil edilmiş 

ekoloji təsirləri və onlara riskləri, eləcə də təsirə məruz qalan əhali və müvafiq QHT-lər daxil olmaqla 

maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmə yolu ilə onların önəmini və əhatə dairəsini müəyyən edəcəkdir. 

ƏMİP-ə əlavə olaraq EQ tələb olunacaq və potensial olaraq müxtəlif, dönməz və ya misli görünməmiş 

səviyyədə əhəmiyyətli mənfi təsirlərə malik olan B kateqoriyalı layihələr üçün Azərişıq layihənin 

yerləşməsi, layihələndirilməsi, texnologiyası və komponentləri üçün mənfi ekoloji təsirlər və 

risklərdən yayınmağa, bu mümkün olmadıqda isə, onları minimallaşdırmağa imkan verəcək 

alternativləri nəzərdən keçirəcəkdir. Layihənin yerləşməsi, layihələndirilməsi, texnologiyası və 

komponentlərinin seçilməsi üçün əsas, müxtəlif alternativlərin ekoloji xərcləri və faydalarını nəzərə 

almaqla xərc-mənfəət təhlili də daxil olmaqla lazımi şəkildə sənədləşdiriləcəkdir. "Heç bir tədbir 

görməmək" alternativi də nəzərdən keçiriləcədir. 

46. Təsirlər və risklər aşağıdakılar daxil olmaqla hər bir layihə kontekstində təhlil ediləcəkdir: 

(i) ilkin layihə sahəsi (sahələri) və əlaqədar obyektlər; 

(ii) Proqram çərçivəsində maliyyələşdirilməyən, yaşam qabiliyyəti və mövcudluğu 

müstəsnə olaraq layihədən asılı olan, məhsul və xidmətləri layihənin uğurlu fəaliyyəti 

üçün həlledici olan əlaqədar obyektlər; 

(iii) Proqramın məcmu təsirlərinə məruz qalan ərazilər və icmalar, eləcə də coğrafi əraziyə 

oxşar təsirlər göstərən digər mənbələr; və 

(iv) layihənin səbəb olduğu planlaşdırılmamış, lakin öncədən proqnozlaşdırıla bilən 

hadisələrdən doğan, daha sonra və ya fərqli yerdə baş verə biləcək potensial təsirlərə 

məruz qalan ərazilər və icmalar. 

47. Ekoloji təsir və risklər tikinti-öncəsi, tikinti, istismar, istifadədən çıxarılma, təmir və ya  bərpa 

kimi bağlanmadan sonrakı fəaliyyətlər daxil olmaqla layihə dövrünün bütün mərhələləri üçün də təhlil 

ediləcəkdir. 

48. Azərişıq ƏMTQ tərəfindən müəyyən olunmuş potensial təsirlər və risklər üzrə ƏMİP 

hazırlayacaqdır. ƏMİP təklif olunan azaldılma tədbirlərini, ekoloji monitorinq və hesabatvermə 

tələblərini, fövqəladə hallar üzrə reaksiya prosedurları, müvafiq təsisati və ya təşkilati tələblər, 

potensialın inkişafı və təlim tələbləri, icra cədvəli, xərc smetaları və fəaliyyətin nəticələri üzrə 

göstəriciləri əhatə edəcəkdir.  

49. Ekoloji qiymətləndirmə və ƏMİP-in təqdim olunması 3 saylı Əlavədə göstərildiyi kimi müxtəlif 

bölmələrdən ibarətdir.  

50. Azərişıq DB-na LAYİHƏ çərçivəsində bütün layihələr üzrə hərtərəfli ekoloji təhlil aparmaq 

üçün giriş imkanı verilməsini təmin etməlidir. Bununla belə, bütün layihələr üzrə hərtərəfli ekoloji 

təhlilin aparılması və ekoloji təsirlərin azaldılması tədbirlərinin icrası üzrə əsas məsuliyyət Azərişıq-ın 

üzərinə düşür. Hərtərəfli təhlil hesabatı, eləcə də ƏMİP-in icrası üzrə monitorinq hesabatları 

sistematik şəkildə sənədləşdirilməlidir. 

 



 

 

51. Ekoloji monitorinq yuxarıdakı ətraf mühitin idarə edilməsi tədbirlərinin layihənin hər bir 

mərhələsi ərzində səmərəli şəkildə həyata keçirilməsinin müntəzəm sistematik yoxlanılmasından 

ibarət olacaqdır. 2 saylı Cədvəl LAYİHƏ çərçivəsində maliyyələşdiriləcək bütün layihələr üzrə 

monitorinq planının xülasəsini təqdim edir.  
 

Cədvəl 2: Ekoloji Monitorinq Planının xülasəsi 

Ekoloji monitorinq tapşırıqları 4 İcra məsuliyyəti İcra qrafiki 

Tikintidən öncəki mərhələ 

ƏMİP-in daxil olunmasını təmin etmək üçün 

layihə tender sənədlərinin yoxlanılması. 

LİQ ətraf mühit üzrə 

mütəxəssis, LNİM 

(Layihənin Nəzarət və 

İdarəetmə Məsələləri üzrə 

Məsləhətçisi) 

Tender sənədlərinin 

yayılmasından öncə. 

ƏMİP-dəki müvafiq ekoloji təsirlərin azaldılma 

tədbirlərinin daxil olunmasını təmin etmək 

üçün, podratçının müfəssəl trassa planının 

nəzərdən keçirilməsi. 

LİQ ətraf mühit üzrə 

mütəxəssis, LNİM 

Podratçının müfəssəl 

trassa planının İO 

tərəfindən təsdiqindən 

öncə. 

Standart ekoloji təminatlar/azaldılma 

tədbirlərinin (ƏMİP-də müəyyən edildiyi kimi) 

daxil olunmasını təmin etmək üçün, obyektlərin 

müfəssəl layihələrinin nəzərdən keçirilməsi 

LİQ ətraf mühit üzrə 

mütəxəssis, LNİM 

Podratçının müfəssəl 

layihələrinin İO 

tərəfindən təsdiqindən 

öncə. 

Tikinti mərhələsi 

Podratçının müqavilə əsaslı ekoloji təsirlərin 

azaldılma tədbirlərinə əməl etməsi barədə 

müntəzəm monitorinq və hesabatvermə. 

LİQ ətraf mühit üzrə 

mütəxəssis, LNİM 

Tikinti dövründə 

davamlı olaraq 

İstismar və texniki xidmət mərhələsi 

Obyektlərin və paylayıcı xətlərin təhkim 

zolağının müntəzəm texniki xidmət 

yoxlamaları zamanı müşahidələr. Yoxlamalar 

ƏMİP-də göstərilmiş azaldılma tədbirlərinin 

icra vəziyyətinin monitorinqini əhatə edəcəkdir. 

LİQ/Azərişıq İO-nun yoxlama 

cədvəllərinə uyğun 

 

 

Sosial monitorinq LİQ tərəfindən işə cəlb olunmuş sosial təminatlar üzrə məsləhətçi tərəfindən yerinə 

yetiriləcəkdir. Məsləhətçi LİQ və inşaatçılar ilə sıx əməkdaşlıq edəcək və sosial monitorinq 

hesabatlarını müntəzəm şəkildə Dünya Bankına təqdim edəcəkdir.  

 

E. MƏSLƏHƏTLƏŞMƏ, MƏLUMATLARIN AÇIQLANMASI VƏ ŞİKAYƏTLƏRƏ 

BAXIŞ MEXANİZMİ 

52. Əlavə altlayihələr üçün hazırlanmış ƏMİP-lər və ƏMTQ-lər yerli dilə (dillərə) tərcümə 

olunacaq və ictimaiyyətə açıqlanacaqdır.  

 

1. İctimai məsləhətləşmə  

53. ƏMSTİÇ-ə aid istənilən layihə üçün və EQ və/və ya ƏMİP tələb olunduğu zaman DB-nın və 

Hökumətin məsləhətləşmə və məlumatların açıqlanması üzrə tələblərinə uyğun olaraq, rəsmi və 

sənədləşdirilmiş qaydada məsləhətləşmə və məlumatların açıqlanması tələb olunacaqdır. Bu, ƏMİP-in 

hazırlanmasının ilkin mərhələsində yerinə yetiriləcəkdir və layihə komponentləri üzrə maraqlı 

tərəflərin məlumatlandırılması və nəzərdən qaçırılması mümkün ekoloji məsələlərin 

                                                
4 Məhsul itkisi və s. üçün torpaq sahiblərinə verilən kompensasiya ilə bağlı məsələlərin monitorinqi Torpağın Alınması və 

Köçürülmə üzrə Çərçivə sənədində əks olunur. 



müəyyənləşdirilməsində töhfə verilməsinə təşviq etmək məqsədi daşıyır. Məsləhətləşmə sessiyaları 

zamanı açıqlanmış məlumat və alınmış rəy ümumiləşdiriləcək, iştirak qeydə alınacaq və sənəd ƏMİP-

ə qoşma olaraq əlavə ediləcəkdir.  

54. Layihələrin (müvafiq olduqda layihə qrupları) hər biri üçün layihənin təsir göstərdiyi əhali və 

digər maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmələr keçiriləcəkdir. Məsləhətləşmə aşağıdakı prinsiplərə 

əsaslanacaqdır: 

(i) Layihənin hazırlanması mərhələsində erkən başlama və layihə dövrü boyunca davam 

etmə; 

(ii) İnformasiyanın təsirə məruz qalan əhali üçün anlaşıqlı və asanlıqla əlçatan formatda 

vaxtında açıqlanması; 

(iii) Məsləhətləşmə zamanı qorxutma və məcburetmənin olmamasının təmin edilməsi; 

(iv) Aztəminatlı və həssas qruplara xüsusi diqqət yetirməklə gender iştirakı və həssaslığı, və 

(v) Təsirə məruz qalan əhalinin və maraqlı tərəflərin müvafiq fikirlərinin qərarvermə 

prosesində nəzərə alınmasına şərait yaradılması. 

55. ƏMİP məsləhətləşmələrinə dəvət edilmiş iştirakçılar hökumət qurumları və rayon hakimiyyət 

qurumlarını, icma nümayəndələrini, eləcə də QHT-ləri əhatə edəcəklər. Məsləhətləşmə görüşləri 

barədə bildiriş ən azı iki həftə əvvəldən təqdim ediləcəkdir.  

 

2. Məlumatların açıqlanması 

Azərişıq ekoloji hərtərəfli təhlil və monitorinq hesabatları daxil olmaqla bütün ekoloji 

qiymətləndirmə sənədlərinin lazımi qaydada və sistemli şəkildə Azərişıq-ın layihə ilə bağlı 

qeydiyyatında saxlanılmasını təmin etmək üzrə məsuldur. Bütün ekoloji sənədlər ictimai cəhətdən 

açıqdır və buna görə də  ictimaiyyətə açıqlanmalıdır. A kateqoriyasına aid layihələr üçün, ƏMTQ-

lərin layihələri ictimaiyyətə DB-nın veb-saytı vasitəsilə DB Şurasında baxılmazdan və ya növbəti 

tranşlar üçün Dövri Maliyyələşmə Müraciətinin (DMM) təsdiqlənməsindən 120 gün öncə 

açıqlanacaqdır. ƏMTQ ictimaiyyətə açıqlanmazdan əvvəl DB tərəfindən nəzərdən keçirilməlidir. B 

kateqoriyasına aid layihələr üçün, ƏMİP alındığı zaman DB-nın veb-saytında açıqlanmalıdır. 

Azərişıq xüsusilə layihənin təsir göstərəcəyi şəxslər ilə əhəmiyyətli ictimai məsləhətləşmələrin 

gələcək layihələr üçün ƏMİP/ƏTQ-in hazırlanması prosesində aparılmasını təmin edəcəkdir. 

 

3. Şikayətlərə baxış mexanizmi 

56. Təsirə məruz qalmış şəxslərin layihənin ekoloji fəaliyyəti ilə bağlı narahatlıq və şikayətlərinin 

alınması və həllinin asanlaşdırılması məqsədilə layihə üçün Ekoloji Şikayətlərə Baxış Mexanizmi 

təklif olunur. Ehtiyacın meydana çıxdığı zaman və yerdə layihənin icrası ərzində meydana çıxa 

biləcək hər hansı şikayətlərə baxılması üçün bu mexanizmdən istifadə ediləcəkdir. Şikayət mexanizmi 

layihənin riskləri və mənfi təsirlərinə hesablanmışdır. O, gender həssaslığına malik, mədəni cəhətdən 

münasib və hər hansı ödəniş və xərc olmadan təsirə məruz qalmış şəxslərin bütün seqmentləri üçün 

açıq olan anlaşıqlı və şəffaf prosesdən istifadə etməklə, təsirə məruz qalmış şəxslərin narahatlıqları və 

şikayətlərinə təxirə salmadan baxır. Mexanizm Azərbaycanın məhkəmə və ya inzibati vasitələrinə 

çıxış imkanına maneə törətmir. Azərişıq hər hansı tikinti-inşaat işlərinin başlanmasından öncə təsirə 

məruz qalan şəxsləri mexanizm barədə lazımi qaydada məlumatlandıracaqdır. 

4. Şikayətlərə baxış üzrə əlaqələndiricilər, şikayətlərə dair məlumat verilməsi, şikayətlərin 

qeydiyyata alınması və monitorinqi 

57. Layihədə meydana çıxa biləcək ekoloji şikayətlərin həlli üçün proses müxtəlif layihə 

komponentlərinin icra ediləcəyi rayonların hər birində təsis olunacaq Şikayətlərə Baxış Mexanizmidir. 

Proses aşağıda təsvir edilmişdir: 

58. Ekoloji şikayətlər Şikayətlərə Baxış üzrə əlaqələndiricilər (ŞBƏ) vasitəsilə alınır. Bunlar icma 

arasından müəyyən olunmuş əməkdaşlar olacaq və ekoloji şikayətlərin alınması üzrə məsul olacaqdır. 



 

 

Podratçı şikayəti ŞBƏ-nin iştirakı ilə yerli Ətraf Mühitlə bağlı Şikayətlərin Reyestrində (ƏMŞR) 

qeydiyyata alacaqdır.   

59. ŞBK şikayəti Podratçı ilə müzakirə edəcək və həllinə nail olacaqdır; 

60. Əgər Podratçı şikayəti bir həftə ərzində həll etməzsə, bu halda ŞBK şikayəti Layihənin Nəzarət 

və İdarəetmə məsələləri üzrə Məsləhətçisinin (LNİM) diqqətinə çatdıracaqdır. Bu zaman LNİM-in 

ekoloji məsələlər üzrə mütəxəssisi və ya Azərişıq LİQ-in ekoloji məsələlər üzrə mütəxəssisi 

problemin həlli ilə bağlı Podratçı ilə əlaqələndirmənin aparılması üzrə məsul olacaqdır.   

61. Əgər şikayət 2 həftə ərzində həll olunmazsa, ŞBK şikayəti Şikayətlərə Baxış üzrə Komitəyə 

(ŞBK) təqdim edəcəkdir. ŞBKT aşağıdakı təşkilatlardan təyin edilmiş nümayəndələrdən ibarət 

olacaqdır: Podratçının ekoloji məsələlər üzrə mütəxəssisi, LNİM-in Ekoloji məsələlər üzrə 

mütəxəssisi, ŞBK, rayon səviyyəsində nümayəndələr və Azərişıq LİQ-in təmsilçisi. 

62. ŞBKT şikayəti 2 həftəlik dövr ərzində həll etməlidir və həll edilmiş şikayət barədə icmaya 

məlumat verilməlidir. Podratçı daha sonra şikayətin həll edildiyini və Ətraf Mühitlə bağlı Şikayətlərin 

Reyestrində bağlandığını qeydiyyata alacaqdır.  

63. Podratçıya aid ƏMŞR-ə paralel olaraq, hər bir ŞBK alınmış şikayətlərin qeydiyyatını aparacaq 

və onların sürətli həllini nəzarətdə saxlayacaqdır.  

64. Azərişıq habelə Podratçı tərəfindən LNİM-ə təqdim edilən Aylıq Ekoloji Monitorinq Hesabatı 

vasitəsilə şikayətlərin statusunu izləyəcək və oların vaxtında həll olunmasını təmin edəcəkdir. 1 saylı 

Cədvəl Şikayətlərə Baxış Mexanizmini göstərir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şəkil 1: Şikayətlərə baxış mexanizmi 

 

F. İCRA MEXANİZMİ VƏ MƏSULİYYƏTLƏR  

65. Ətraf mühitin idarə edilməsi fəaliyyətlərinə cəlb ediləcək əsas təşkilatlar layihənin icraedici 

orqanı olan Azərişıq, Layihənin Nəzarət və İdarəetmə Məsələləri üzrə Məsləhətçisi (LNİM), hər bir 

müqavilə komplekti üçün podratçılar və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi daxil olmaqla məsul 

qurumlardır.  

66. Azərişıq Layihənin bütün aspektləri üzrə ümumi məsuliyyət daşıyır. Azərişıq nəzdində təsis 

edilmiş Layihə İcra Qrupu (LİQ) Layihənin texniki aspektlərinin gündəlik idarə edilməsi üzrə 

məsuldur. Azərişıq tərəfindən LİQ-ə LAYİHƏ çərçivəsində maliyyələşdiriləcək elektrik enerjisinin 

paylanmasının inkişafı üzrə layihələr ilə əlaqədar ekoloji aspektlərin idarə edilməsi üzrə məsul olacaq 

ekoloji məsələlər üzrə mütəxəssisin təyin edilməsi təklif olunur. 

67. Ətraf mühitin idarə edilməsi və TSA 2009 sənədinin tələblərinə uyğunluğun təmin olunması 

Azərişıq LİQ-in üzərinə düşən vəzifədir.  

68. Azərişıq nəzdində yaradılan LİQ ətraf mühitin idarə edilməsi və monitorinq büdcələrinin təmin 

edilməsi və lazım gəldikdə ƏMİP-in vaxtında icrası üçün sərf olunmasını təmin edəcəkdir.  

69. Hər bir podratçıdan müvafiq ƏMİP-in gündəlik icrası vəzifəsinin həvalə olunduğu bir nəfər 

səriştəli və təcrübəli əməkdaşa malik olmaq tələb ediləcəkdir. 

70. Hər qurumun müfəssəl vəzifələri aşağıda göstərilmişdir.  

 

1. Azərişıq-ın vəzifələri 

(i) Ekoloji yoxlama (ƏMTSQ) siyahısının hazırlanması və ETSN və digər  qurumlarla 

məsləhətləşmə yolu ilə bütün yeni layihələrin kateqoriyalara bölünməsi. 

(ii) Layihələrin ekoloji təsnifatı əsasında, ƏMİP və ya ƏMTQ təhlilləri üçün texniki tapşırığın 

hazırlanması. 

Ş
ik

a
y
ə
tl
ə
rə

 B
a

x
ış

 K
o
m

it
ə
s
i 

 

Təsirə məruz qalan şəxs ŞBK 
vasitəsi ilə 

Podratçı  

Aradan qaldırılmamış 

 

Yerli Hüquqi Proses 
vasitəsilə həll  

 

Aradan qaldırılmış 

 

İcra məsləhətçisi (LNİM) ilə həll 

 

Aradan qaldırılmış 

 

Aradan qaldırılmamış 

Şikayətlərə Baxış üzrə Komitəyə Müraciət Aradan qaldırılmış 

 

Aradan qaldırılmamış 



 

 

(iii) DB OP 4.01 sənədinə uyğun olaraq, ictimaiyyətə açıqlanması üçün ƏMİP-i ehtiva edən 

ƏMİP və ƏMTQ hesabatlarını hazırlamaq məqsədilə ekoloji məsələlər üzrə mütəxəssisin işə 

götürülməsi.  

(iv) ƏMİP və ƏMTQ-in Hökumətin və DB-nın tələblərinə uyğun surətdə hazırlanmasının və 

təsirə məruz qalan əhali ilə müvafiq məsləhətləşmənin DB tələblərinə uyğun aparılmasının və 

ƏMİP/ƏMTQ-də qeydə alınmasının təmin edilməsi. 

(v) Hökumətin və DB-nın tələblərinə uyğunluqlarının təmin edilməsi məqsədilə ƏMİP və ya 

ƏMTQ və ƏMİP hesabatlarının nəzərdən keçirilməsi. 

(vi) Müvafiq bölmələrdə hər hansı tikinti-inşaat işlərinə başlamazdan öncə, qanunla müəyyən 

olunmuş bütün zəruri icazələrin alınmasını təmin etmək üçün, lazım olduqda ETSN-dən digər 

müvafiq hökumət qurumlarından zəruri icazələr və/və ya razılıqların alınması. 

(vii) Lazım gəldikdə DB-na ƏMİP və ƏMTQ, eləcə də ƏMİP hesabatlarının və digər sənədlərin 

təqdim edilməsi.  

(viii) Tikinti mərhələsində podratçı tərəfindən tətbiq edilməli olan müvafiq təsirlərin azaldılma 

tədbirlərini əks etdirən hər hansı ƏMİP-in tender sənədlərinə daxil olunmasının təmin 

edilməsi. 

(ix) Podratçıların layihə üzrə ƏMTİQ/ƏMİP və ƏMİP hesabatlarına çıxış imkanına malik 

olmalarının təmin edilməsi. 

(x) ƏMİP-in Podratçının tender sənədlərinin tərkib hissəsi olmasının təmin edilməsi. 

(xi) Podratçıların tikinti fəaliyyətləri ilə əlaqədar olan ekoloji problemlərin azaldılması və 

əməkdaşlarına ƏMİP-in icrası üzrə təlim keçmələri istiqamətində öz məsuliyyətlərini 

anlamalarının təmin edilməsi.  

(xii) Ekoloji monitorinq planını ehtiva edən ƏMİP-in lazımi şəkildə icra edilməsinin təmin 

olunması və müvafiq monitorinqin aparılması.  

(xiii) Podratçılar tərəfindən aylıq əsasda LNİM-ə ətraf mühitin idarə edilməsi hesabatlarının təqdim 

olunmasının təmin edilməsi. 

(xiv) LNİM tərəfindən altı aylıq ekoloji monitorinq hesabatlarının nəzərdən keçirməsi və LİQ-ə 

təqdim olunmasının təmin edilməsi. 

(xv) DB-na yarım illik ekoloji monitorinq hesabatının təqdim edilməsi. 

(xvi) Layihənin icra mərhələsində gözlənilməz ekoloji təsirlərin meydana çıxdığı təqdirdə, ETSN, 

hər hansı digər müvafiq hökumət qurumları və DB ilə məsləhətləşmə yolu ilə ətraf mühit üzrə 

fövqəladə hal proqramının hazırlanması və həyata keçirilməsi. 

 

 

2. DB-nın rolu  

(i) Dünya Bankı müntəzəm layihəyə nəzarətin tərkib hissəsi olaraq ƏMİP-in icrası üzrə dövri 

monitorinq və hərtərəfli təhlili yerinə yetirəcək və layihənin icrasının ekoloji aspektlərinin 

idarə olunmasında Azərişıq-ı istiqamətləndirəcəkdir.  

 

G. MONİTORİNQ VƏ HESABAT VERMƏ 

71. LAYİHƏNİN həyata keçirilməsi müddətində Hökumət və DB hər bir altlayihəyə tətbiq edilən 

ƏMİP-in icrasının monitorinqini aparacaqdır. Ümumiyyətlə, ƏMİP Azərişıq nəzdindəki LİQ 

tərəfindən həyata keçiriləcəkdir. Azərişıq və DB ilə məsləhətləşmə yolu ilə, LİQ ekoloji fəaliyyətin 

monitorinqi, problemlərin həlli və bərpa fəaliyyət planları üzrə altı aylıq hesabatların hazırlanması 

üçün sistem təsis edəcəkdir. 

72.  ƏMİP-lərin hazırlanması və icrası istiqamətində irəliləyiş layihə üzrə dövri tərəqqi 

hesabatlarına daxil ediləcəkdir. ƏMİP-in hazırlanması və icrasındakı irəliləyiş layihənin dövri tərəqqi 

hesabatlarına daxil ediləcəkdir. ƏMTİQ və ƏMİP-də göstərilən xüsusi monitorinq fəaliyyətləri 

podratçı tərəfindən həyata keçiriləcək və onlarla bağlı nəzarət LNİM-in ekoloji məsələlər üzrə 

mütəxəssisi tərəfindən, monitorinq isə Azərişıq LİQ-in ekoloji məsələlər üzrə mütəxəssisi tərəfindən 

həyata keçiriləcəkdir. Azərişıq DB tərəfindən baxılması üçün ƏMİP-lərin həyata keçirilməsi üzrə altı 

aylıq Ekoloji Monitorinq Hesabatları təqdim edəcəkdir. 



73. Ümumilikdə, monitorinq fəaliyyətlərinin əhatə dairəsi və dövriliyi də daxil olmaqla belə 

fəaliyyətlərin miqyası layihənin riskləri və təsirlərinə mütənasib olacaqdır. Azərişıq-dan kredit 

sazişində göstərilən təminat tədbirləri və müvafiq təminat planlarının həyata keçirilməsi tələb olunur. 

AİB Azərişıq-dan ən azı aşağıdakıları tələb edəcəkdir: 

(i) bütün müqavilə komplektləri üçün ƏMİP-in icra tərəqqisinin monitorinqi məqsədilə 

prosedurların təsis edilməsi və saxlanılması; 

(ii) ekoloji tədbirlərin uyğunluğunun və onların nəzərdə tutulan məqsədlərə doğru tərəqqisinin 

yoxlanılması;   

(iii) monitorinqin nəticələrinin sənədləşdirilməsi və dövri monitorinq hesabatlarında zəruri 

islahedici və ehtiyat tədbirlərinin müəyyən olunması;  

(iv) arzu edilən nəticələrə doğru tərəqqini təmin etmək məqsədilə bu tədbirlərin davam 

etdirilməsi;  

(v) ƏMİP-ə uyğunluqla bağlı altı aylıq ekoloji monitorinq hesabatlarının təqdim edilməsi. 

 

74. DB layihənin icrasına nəzarət etmək üçün aşağıdakı monitorinq fəaliyyətlərini həyata 

keçirəcəkdir: 

(i) ƏMİP-ə uyğunluğu təmin etmək üçün layihənin icrası ərzində dövri sahə səfərlərinin həyata 

keçirilməsi;   

(ii) zəruri olduqda DB-nın təminat mütəxəssisləri/nümayəndələri və ya məsləhətçiləri tərəfindən 

müfəssəl icmal səciyyəli nəzarət missiyalarının həyata keçirilməsi;  

(iii) Planlaşdırılığı və DB ilə razılaşdırıldığı kimi, mənfi təsirlərin və risklərin azaldılmasını təmin 

etmək üçün Azərişıq tərəfindən təqdim edilən altı aylıq monitorinq hesabatlarının nəzərdən 

keçirilməsi;  

(iv) təminat öhdəliklərinə əməl etmək üçün, hər hansı problemlərin mümkün qədər aradan 

qaldırılmasında və vəziyyətə uyğun olaraq uyğunluğun bərpa edilməsinə yönəlmiş tədbirlərin 

həyata keçirilməsində Azərişıq ilə iş aparılması.  

 

75. LİQ LNİM-in yardımı ilə, bu sənəddə təklif edilən azaldılma tədbirləri və monitorinq planının 

DB-nın tələblərinə və milli tələblərə uyğunluğunu təmin etmək üçün ƏMİP və ya ƏMTİQ-ləri 

nəzərdən keçirəcəkdir. Bu məqsədlə LİQ DB-na layihə üzrə məlumata giriş hüququ verəcəkdir. 

ƏMİP-in icrası, eləcə də ekoloji və sosial təminat uyğunluğu ilə bağlı məlumat sistemli surətdə 

sənədləşdiriləcək və müntəzəm tərəqqi hesabatlarının tərkib hissəsi kimi DB-na məruzə olunacaqdır. 

76. Hər bir layihə üçün monitorinq planı hazırlanacaq və ƏMİP-in tərkib hissəsi olacaqdır. 

(i) Azərişıq LİQ-da ekoloji məsələlər üzrə mütəxəssis hər bir sublayihənin ƏMİP-nin icrasına 

nəzarət ürə məsuliyyət daşıyacaqdır;   

(ii) LİQ-in ekoloji məsələlər üzrə mütəxəssisi ƏMİP-lərin icra edilməsi üzrə altı aylıq Ekoloji 

Monitorinq Hesabatı hazırlayacaq və onu DB-na təqdim edəcəkdir. Hesabat işin ƏMİP-ə 

uyğun olmadığı məqamları və bunun aradan qaldırılması üçün atılmış addımları 

göstərəcəkdir. Monitorinq hesabatının formatı 4 saylı Əlavədə göstərilmişdir. 

(iii) Bir ildən sonra ekoloji məsələlər üzrə mütəxəssis monitorinq proqramını nəzərdən keçirəcək 

və zərurət olarsa  ona düzəlişlər edəcəkdir. Ekoloji məsələlər üzrə mütəxəssis DB və Azərişıq-

ı dəyişikliklərin tətbiqindən öncə tövsiyə edilən dəyişikliklər barədə məlumatlandıracaqdır. 

 

 



 

 

 

ƏLAVƏ 1: ƏMTSQ YOXLAMA SİYAHILARI  

 

Təlimatlar: 

 

(i)   Layihə heyəti layihənin ətraf mühit üzrə təsnifatını dəstəkləmək üçün bu yoxlama siyahısını doldurur. Bu 

siyahı ətraf mühit üzrə kateqoriyalaşdırma formasına əlavə edilməli və baxış və təsdiq üçün Dünya Bankına 

təqdim edilməlidir.  

 

(ii) Sualları “yüngülləşdirici olmayan” halı fərz edərək cavablandırın. Burada məqsəd potensial təsirləri 

müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Gözlənilən hər-hansı yüngülləşdirici tədbirləri müzakirə etmək üçün  

“qeydlər” bölməsindən istifadə edin. 

 
 

 

Ölkə/Layihənin adı:   

 

Sektor bölməsi:     
 

 

Sınaq sualları Bəli Xeyr Qeydlər 

A. Layihə sahəsi 

Layihə ərazisi siyahısı Əlavə 2-də göstərilmiş hər hansı qorunan ərazi (bufer zonası daxil 

olmaqla) daxilində yerləşir5? 

  

 

 

 

B. Potensial ətraf mühit təsirləri 

Layihə aşağıdakına səbəb olacaqmı … 

 

   

 tarixi/mədəni ərazilərin zəbt olunması, landşaftın korlanması və tullantıların həcminin 

artması? 

 

   

 dəyərli ekosistemə (məsələn, həssas və ya mühafizə olunan ərazilər) müdaxilə? 

 
   

 yollarla kəsişən su axınlarının hidroloji səthinin dəyişikliyə uğraması və tikinti sahəsində 

torpağın artan eroziyasının təsiri nəticəsində axınlarda artan çöküntü? 

 

   

 sualtı naqillərin çəkilməsi nəticəsində həssas sahil/dəniz təbii mühitinə dəyən zərər? 

 
   

 lilin axını, işçilərin yerləşdikləri düşərgələrdən məişət tullantıları və tikintidə istifadə 

olunan kimyəvi maddələr səbəbindən səth sularının keyfiyyətinin korlanması? 

 

   

 qayanın parçalanması, kəsilməsi və doldurulması nəticəsində yerli havanın artan 

çirklənməsi? 

 

   

 layihənin tikintisi və fəaliyyəti zamanı fiziki, kimyəvi, bioloji və radioloji risklər 

səbəbindən peşə ilə bağlı sağlamlıq və təhlükəsizlik ilə əlaqədar risklər və həssaslıqlar? 

 

   

 tikinti sahəsinin bitkilərdən kimyəvi təmizlənməsindən irəli gələn kimyəvi çirklənmə? 

 
   

 partladılma və tikinti ilə bağlı digər işlərdən irəli gələn səs-küy və vibrasiya? 

 
   

 əhalinin iqtisadi yerdəyişməsi və ya məcburi köçürülməsi? 

 
   

 yoxsullar, qadınlar və uşaqlar, yerli xalqlar və ya digər həssas qruplar üzərində qeyri-

mütənasib təsirlər? 

 

   

                                                
 

 

 



Sınaq sualları Bəli Xeyr Qeydlər 

 tikintinin öncədən mövcud olan yollara müdaxilə etdiyi yerlərdə həyat şəraitindəki 

narahatlıqlarla bağlı sosial münaqişələr? 

 

   

 tikintinin öncədən mövcud olan yollara müdaxilə etdiyi yerlərdə riskli sürüş şəraiti? 

 
   

 ağcaqanadlar və gəmiricilər kimi xəstəlik yayıcılarının çoxalmasına təkran verən 

müvəqqəti mühitlərin yaranması? 

 

   

 xətlərə texniki xidmət  göstərilməsi ilə bağlı olan ətraf mühit narahatlıqları (məsələn, 

xətlərin altında olan bitkilərin hündürlüyünə cari nəzarət)? 

 

   

 bitkilərin hündürlüyünə nəzarət üçün herbisidlərdən istifadə edildiyi halda meydana çıxan 

narahatlıqlar (məsələn, səs-küy və kimyəvi tullantılar)? 

 

   

 tikinti düşərgələri və iş sahələrdə zəif kanalizasiya sistemi və sərt tullantıların 

zərərsizləşdirilməsi, yoluxucu xəstəliklərin işçilərdən yerli əhaliyə mümkün keçməsi? 

 

   

 xətlərə və əlaqəli qurğulara texniki xidmət ilə bağlı icmanın təhlükəsizliyinə risklər?  

 
   

 tikinti zamanı partlayıcı maddələr, yanacaq və digər kimyəvi maddələr kimi materialların 

daşınması, saxlanılması və istifadəsi və/və ya zərərsizləşdirilməsi səbəbindən sağlamlıq 

və təhlükəsizlik riskləri? 

 

   

 Layihənin tikintisi, fəaliyyəti və dayandırılması boyu, xüsusilə layihənin struktur 

elementləri və komponentlərinin (məsələn, yüksək gərginlikli naqillər, ötürücü qüllələr və 

xətlər) təsirə məruz qalan icmanın üzvləri üçün əlçatan olduğu, yaxud da onların 

uğursuzluğunun icmaya zərər verə biləcəyi hallarda, həm qəzadan irəli gələn, həm də təbii 

risklər səbəbindən ictimai təhlükəsizlik riskləri? 

 

   

 



 

 

İqlim riskinin ilkin yoxlanılması üzrə yoxlama siyahısı  

 

Ölkə/Layihənin adı: 

Sektor: 

Altsektor: 

Şöbə/Departament: 
 

Sınaq sualları Bal Qeydlər6 

Layihənin yerləşməsi 

və məqsədi 

Layihənin (və ya onun komponentlərinin) yerləşdiyi sahə və/və ya 

hərəkət marşrutunun daşqın, quraqlıq, tufan, torpaq sürüşmələri kimi 

hadisələrlə əlaqədar kəskin hava şəraiti də daxil olmaqla iqlim 

şəraitinin təsirinə məruz qalması ehtimal edilirmi?  

  

Layihənin məqsədi (məsələn, körpülər üçün təmizləmə) hər hansı 

hidro-metereoloji parametrləri (məsələn, dəniz səviyyəsi, çay axınının 

ən yüksək səviyyəsi, etibarlı su səviyyəsi, küləyin ən yüksək sürəti və 

s.) nəzərə almalıdırmı?   

  

Materiallar və xidmət Hava, cari və gələcəkdə gözlənilən iqlim şəraitinin (məsələn, üstünlük 

təşkil edən rütubət səviyyəsi, isti yay günləri və soyuq qış günləri 

arasında temperatur fərqi, külək və rütubətə məruz qalma, hidro-

metereoloji parametrlər) layihənin son məhsullarının (məsələn, tikinti 

materialı) istismar müddəti boyu layihə elementlərinin seçiminə təsir 

göstərməsi ehtimal olunurmu?    

  

Hava, cari və gələcəkdə gözlənilən iqlim şəraiti və əlaqədar kəskin 

hadisələrin layihənin son məhsuluna (məhsullarına) texniki xidmətə 

(planlaşdırma və xərc) təsir göstərməsi ehtimal olunurmu? 

  

Layihənin son 

məhsullarının 

fəaliyyəti 

Hava/iqlim şəraiti və əlaqədar kəskin hadisələrin layihənin son 

məhsulunun (məhsullarının) (məsələn, hidro-elektrik enerjisinin 

istehsalı qurğuları) nəzərdə tutulan istismar müddəti boyu  onların 

fəaliyyətinin nəticəsinə təsir göstərməsi ehtimal olunurmu?  

  

Cavablar və onlara uyğun gələn ballar aşağıda göstərilmişdir: 

Cavab Bal 

Ehtimal edilmir 0 

Ehtimal edilir 1 

Ehtimalı yüksəkdir 2 

Daxil edilərkən 0 bal verən cavablar aşağı riskli layihə hesab olunacaqdır.  Əgər bütün cavabların daxil edilməsi 1-4 bal ilə 

nəticələnirsə və 2 balı heç bir cavaba daxil edilməyibsə, layihə orta riskli kateqoriyasına aid ediləcəkdir. Ümumi 5 və ya daha 

artıq bal (bütün cavablarda 1 balın verilməsini nəzərdə tutan), yaxud da hər hansı bir cavabdakı 2 bal yüksək riskli layihə kimi 

təsnif olunacaqdır.  

İlkin yoxlamanın nəticəsi (Aşağı, Orta, Yüksək):___________ 

 

Digər şərhlər:__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

________________ tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

 

                                                
6 Mümkün olduğu təqdirdə, iqlim parametrlərinin infrastruktur komponentləri üçün forma standartlarında necə nəzərə alındığı, əsas iqlim 

parametrlərində və dəniz səviyyəsindəki dəyişikliklərin layihənin yerləşmə məntəqəsi/hərəkət marşrutuna, tikinti  materialının seçilməsi və/və 

ya layihənin son məhsullarının planlaşdırılması, fəaliyyətlərinin nəticələri və/və ya texniki xidmət xərci/planlaşdırmasına necə təsir göstərdiyi 

kimi, layihə komponentlərinin iqlim şəraitinə həssaslığının təfərrüatlarını göstərin.   



 

 

ƏLAVƏ 2: AZƏRBAYCANDA MÜHAFİZƏ OLUNAN ƏRAZİLƏRİN SİYAHISI  

Azərbaycan Respublikasında xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin siyahısı  

Milli Parklar 

№ XMTQ adı İnzibati ərazi 
Sahəsi 

(hektar ilə) 
Yaranma tarixi 

1 
Akademik H.Əliyev adına 

Zəngəzur MP  
Naxçıvan MR 42797,4 2003 

2 Şirvan MP 
Bakı şəhərinin Qaradağ rayonu, 

Salyan və Neftçala rayonları 
54373,5 2003 

3 Ağgöl MP Ağcabədi və Beyləqan rayonları 17924 2003 

4 Hirkan MP Lənkəran və Astara rayonları 40358 2004 

5 Altıağac MP Xızı və Siyəzən rayonları 11035 2004 

6 Abşeron MP Bakı şəhərinin Əzizbəyov rayonu  783 2005 

7 Şahdağ MP 
Quba, Qusar, İsmayillı, Qəbələ, 

Oğuz və Şamaxı rayonları 
130508,1 2006 

8 Göygöl MP 
Göygöl, Daşkəsən və Goranboy 

rayonları 
12755 2008 

9  Samur-Yalama MP  Xaçmaz, Xudat və Yalama 11772,5 2012 

 

Dövlət təbiət qoruqları 

№ XMTQ adı İnzibati ərazi 
Ərazi (hektar 

ilə) 
Yaranma tarixi 

1   Qızılağac DTQ Lənkəran rayonu 88 360 1929 

2   Zaqatala DTQ Zaqatala və Balakən rayonları 47 349 1929 

3   Türyançay DTQ 
Ağdaş, Oğuz, Yevlax və Qəbələ 

rayonları 
22 488 1958 

4   Şirvan DTQ Salyan və Neftçala rayonları 6232 1969 

5   Bəsitçay DTQ Zəngilan rayonu 107 1974 

6   Qarayazı DTQ Qazax rayonu 9658 1978 

7   Ilisu DTQ Qax rayonu 17381,6 1987 

8   Qaragöl DTQ Laçın rayonu 240 1987 

9   Eldar şamı DTQ Samux rayonu 1686 2004 

10   Palçıq vulkanları DTQ Bakı və Abşeron yarımadası 20 000 2007 

11   Korçay DTQ Goranboy rayonu 4833,6 2008 

 

Dövlət təbiət yasaqlıqları 

№ XMTQ adı İnzibati ərazi 
Ərazi 

(hektar ilə) 
Yaranma tarixi 

1   Laçın DTY Laçın rayonu 20 000 1961 

2   Korçay DTY Göygöl və Goranboy rayonları 15 000 1961 

3   Bəndovan DTY Salyan və Qaradağ rayonu 4930 1961 

4   Şəki DTY Şəki rayonu 10 350 1964 

5   Qusar DTY Qusar rayonu 15 000 1964 

6   Şəmkir DTY Şəmkir rayonu 10 000 1964 

7   Gil adası DTY  Gil adası 400 1964 



 

 

8   Qarayazı-Ağstafa DTY Ağstafa rayonu 10 000 1964 

9   Bərdə DTY Bərdə və Ağdam rayonları 7500 1966 

10   Zuvand DTY Lerik, Yardımlı rayonları 15 000 1969 

11   Ordubad DTY Ordubad rayonu  27 869 1969 

12   Ismayıllı DTY Ismayıllı və Qəbələ rayonu 23 438 1969 

13   Qubadlı DTY Qubadlı, Laçin rayonu 20 000 1969 

14   Kiçik Qızılağac DTY Lənkəran rayonu 10 700 1978 

15   Daşaltı DTY Şuşa rayonu 450 1981 

16   Qızılca DTY Gədəbəy rayonu 5135 1984 

17   Arazboyu DTY Zəngilan rayonu 2200 1993 

18   Qəbələ DTY Qəbələ rayonu 39 700 1993 

19   Qax DTY Qax rayonu 36 836 2003 

20   Hirkan DTY Lənkəran Astara rayonları 1553 2005 

21   Arazboyu DTY Naxçıvan MR 9118 2005 

22   Zaqatala DTY Zaqatala və Balakən rayonları 6557 2008 

23   Arpaçay DTY Naxçıvan MR, Şərur rayonu 68 911 2009 

24   Rvarud DTY Lerik rayonu 510 2009 
 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi (http://www.eco.gov.az/en/b-

xm-tb.php)    

 

http://www.eco.gov.az/en/b-xm-tb.php
http://www.eco.gov.az/en/b-xm-tb.php


 

ƏLAVƏ 3: ƏMTİQ-İN FORMATI VƏ MƏZMUNU 

 

Bu xülasə 1 saylı Təminat Tələblərinin tərkib hissəsidir. A və B ətraf mühit kateqoriyalarına aid bütün 

layihələr üçün ekoloji qiymətləndirmə hesabatı tələb olunur. Onun təfərrüatlılıq və müfəssəllik 

səviyyəsi potensial ekoloji təsirlər və risklərə mütənasibdir. Səciyyəvi ƏMTQ hesabatı aşağıdakı 

başlıca elementləri ehtiva edir və ƏMİP isə layihənin xüsusiyyətindən asılı olaraq daha dar əhatə 

dairəsinə malik ola bilər. Bu xülasənin substantiv aspektləri heç də mütləq göstərilən ardıcıllıq 

əsasında olmasa belə, ekoloji təsirin qiymətləndirilməsi hesabatlarının hazırlanmasını 

istiqamətləndirəcəkdir. 
 

A. Qısa xülasə 

 Bu bölmə vacib faktları, əhəmiyyətli qənaətləri və tövsiyə edilən addımları yığcam surətdə 

təsvir edir. 
 

B. Siyasi, hüquqi və inzibati çərçivə 

 Bu bölmədə ekoloji qiymətləndirmənin aparıldığı milli və yerli hüquqi və inzibati çərçivəni 

müzakirə edilir. Burada habelə layihəyə aidiyyəti olan və ölkənin tərəfdar çıxdığı ətraf mühit üzrə 

beynəlxalq sazişlər müəyyən edilir. 
 

C.  Layihənin təsviri 

 Bu bölmə təklif edilən layihəni; onun başlıca komponentlərini; onun coğrafi, ekoloji, sosial və 

vaxt şərtlərini, eləcə də layihə tərəfindən və onun üçün tələb olunan əlaqədar obyekt və xidmət 

vasitələrini (məsələn, giriş yolları, elektrik stansiyaları, su təchizatı, karxanalar və tullantıların 

zərərsizləşdirilməsi) təsvir edir. Bu bölmə layihənin sxemi və komponentlərini, layihə sahəsini və 

layihənin təsir zonasını nümayiş etdirən təsvir və xəritələri əhatə edir. 
 

D.  Ətraf mühitin təsviri (ilkin məlumatları) 

 Bu bölmə tədqiq edilən ərazi daxilindəki fiziki, bioloji və sosial-iqtisadi şərtləri təsvir edir. 

Burada eyni zamanda  layihə ilə birbaşa əlaqədar olmayanalar da daxil olmaqla, layihənin təsir zonası 

çərçivəsində cari və təklif edilən inkişaf fəaliyyətlərinə nəzər salınır. Bölmədə məlumatların 

düzgünlüyü, etibarlılığı və mənbələri göstərilir. 
 

E.  Ətraf mühitə gözlənilən təsirlər və azaldılma tədbirləri 

 Bu bölmə layihənin onun təsir zonasındakı fiziki, bioloji, sosial-iqtisadi (peşə fəaliyyəti ilə 

bağlı sağlamlıq və təhlükəsizlik, icmanın sağlamlıq və təhlükəsizliyi,  həssas qruplar və gender 

məsələləri, ətraf mühit vasitəsilə həyat şəraiti üzərində təsirlər [Əlavə 2, bənd 6]) və fiziki mədəni 

ehtiyatlara müsbət və mənfi səciyyəli birbaşa və dolayı təsirləri mümkün olduğu qədər kəmiyyət 

göstəriciləri ilə proqnozlaşdırır və qiymətləndirir; azaldılma tədbirlərini və azaldıla bilməyən hər 

hansı qalıq mənfi təsirləri müəyyən edir; gücləndirmə üçün imkanları araşdırır; əldə olan məlumat, 

məlumatlardakı əsas boşluqlar və  proqnozlarla əlaqədar qeyri-müəyyənliklərin miqyası və 

keyfiyyətini müəyyən edir və hesablayır, daha diqqət tələb etməyən mövzuları müəyyən edir; və 

lazım gəldikcə qlobal, transsərhəd və məcmu təsirləri nəzərdən keçirir. 
 

F.  Alternativlərin təhlili 

 Bu bölmə potensial ekoloji təsirləri baxımından, təklif olunan layihə sahəsi, texnologiya, 

layihələşdirmə və istismar üçün alternativləri (layihənin həyata keçirilməməsi alternativi daxil 

olmaqla); bu təsirlərin azaldılması mümkünlüyü; onların əsas və təkrar olunan xərcləri; onların yerli 

şəraitdə münasibliyi; onların təsisati, təlim və monitorinq tələblərini nəzərdən keçirir. Burada 



 

 

həmçinin təklif olunan xüsusi layihə təklifinin seçilməsinin əsaslarını bəyan edir, tövsiyə edilən 

tullantı səviyyələrini əsaslandırır və çirklənmənin qarşısının alınması və ixtisar edilməsindən bəhs 

edir. 
 

G.  Məlumatların Açıqlanması, məsləhətləşmə və iştirak 

 Bu bölmə: 
 

(i) Layihənin tərtib olunması və İnformasiyanın açıqlanması, əhatə olunan əhali və digər 

maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmə daxil olmaqla, maraqlı tərəflərin cəlb edilməsinin hazırlanması 

zamanı həyata keçirilən prosesi təsvir edir; 

(ii) Əhatə olunan əhali və digər maraqlı tərəflərin ifadə etdikləri şərhləri və narahatlıqları, eləcə 

də, qadınlar, yoxsullar, yerli xalqlar daxil olmaqla həssas qrupların ehtiyac və narahatlıqlarına 

xüsusi diqqət yetirməklə, bu şərhlərin layihənin tərtibatında və azaldılma tədbirlərində necə 

nəzərə alındığını ümumiləşdirir; və 

(iii) Planlaşdırılan məlumatların açıqlanması tədbirləri (yayılmalı olan məlumatın növü və 

yayılma metodu daxil olmaqla) və əhatə edilən əhali ilə məsləhətləşmənin aparılması və onun 

layihənin icrası ərzində iştirakının asanlaşdırılması prosesini təsvir edir. 
 

H.  Şikayətlərə Baxış Mexanizmi 

 Bu bölmə ekoloji fəaliyyət ilə bağlı şikayətlərin həll edilməsi üzrə vaxt cədvəli və 

mexanizmləri göstərməklə, şikayətlərə baxılması çərçivəsini (həm qeyri-rəsmi, həm də rəsmi 

kanallar) təsvir edir. 
 

I.  Ətraf Mühitin İdarə Edilməsi Planı 

 Bu bölmə mənfi ekoloji təsirlərdən (bu prioritet qaydasında) yayınmaq, onları ixtisar etmək, 

azaltmaq və kompensasiya etmək üçün layihənin həyata keçirilməsi zamanı silsilə azaldılma və 

idarəetmə  tədbirlərindən bəhs edir. O habelə çoxsaylı idarəetmə planları və fəaliyyətlərini ehtiva edə 

bilər. O, aşağıdakı başlıca komponentləri əhatə edir (layihənin təsirləri və risklərinə mütənasib olan 

təfərrüatlılıq səviyyəsi ilə): 
 

(i)  Azaldılma: 

(a) gözlənilən mənfi ekoloji təsir və riskləri müəyyən edir və ümumiləşdirir; 

(b)  aid olduğu təsirin növü və tələb olunduğu şərait (məsələn, davamlı surətdə və ya 

fövqəladə hallarda) də daxil olmaqla texniki təfərrüatlarla birgə hər azaldılma tədbirlərini, 

lazım gəldikdə onların formaları, avadanlıq təsvirləri və əməliyyat prosedurlarını təsvir edir; və 

(c)  layihə üçün tələb olunan hər hansı digər azaldılma planları (məsələn, məcburi 

köçürülmə, yerli xalqlar və ya fövqəladə hal üzrə reaksiya üçün) ilə əlaqələndirmə aparır. 
 

(ii) Monitorinq: 
 

(a) ölçülməli olan parametrlər, istifadə edilməli olan metodlar, seçim məntəqələri, 

ölçülmələrin tezliyi, korrektiv fəaliyyətlərə olan ehtiyacı göstərəcək aşkarlama 

məhdudiyyətləri və hədlərin müəyyənləşdirilməsi daxil olmaqla texniki təfərrüatlarla 

monitorinq tədbirlərini təsvir edir; və 

(b) xüsusi azaldılma tədbirlərini zəruri edən şərtlərin erkən aşkarlanmasını və 

azaldılmanın tərəqqisi və nəticələrinin sənədləşdirilməsini təmin etmək üçün monitorinq və 

hesabatvermə prosedurlarını təsvir edir. 
 

(iii) İcra şərtləri: 
 



(a) layihənin ümumi icrası ilə vaxt uyğunlaşdırılması və əlaqələndirməni göstərən icra 

cədvəlini müəyyən edir; 

(b) ətraf mühitin idarə edilməsi qabiliyyətini gücləndirmək üçün aşağıdakı əlavə 

mövzulardan bir və ya daha çoxunu ehtiva edə biləcək təsisati və təşkilati şərtləri, yəni 

azaldılma və monitorinq tədbirlərinin aparılmasına kimin məsul olduğunu təsvir edir: texniki 

yardım proqramları, təlim proqramları, avadanlığın satın alınması və ətraf mühitin idarə 

edilməsi və monitorinqi ilə bağlı təchizatlar və təşkilati dəyişikliklər; və 

(c) əsas və təkrar olunan xərcləri hesablayır və ətraf mühitin idarə edilməsi planının 

həyata keçirilməsi üçün maliyyə vəsaitinin mənbələrini təsvir edir. 

 

(iv) Fəaliyyətin nəticələrinin göstəriciləri: arzu edilən nəticələri müəyyən edilmiş vaxt 

müddətləri boyunca izlənilə biləcək fəaliyyətin nəticələrinin göstəriciləri, hədəflər və ya qəbul 

edilmə meyarları kimi mümkün qədər ölçülə bilən hadisələr kimi təsvir edir. 
 

J. Nəticə və tövsiyə 

 Bu bölmə qiymətləndirmədən çıxarılan nəticələri əks etdirir və tövsiyələr irəli sürür. 

 

 



 

 

 

ƏLAVƏ 4: YARIM İLLİK EKOLOJİ MONİTORİNQ HESABATININ FORMATI  

 

Mündəricat 
 

 

Hissə I Giriş 

 Əvvəlki 6 ay ərzində tikinti fəaliyyətləri və layihənin inkişafı 

 Layihənin təşkili və ekoloji idarəetmə qrupunda dəyişikliklər 

 Podratçılar, mülkiyyətçilər, kreditorlar və s. ilə əlaqələr. 

 

Hissə II Ekoloji monitorinq 

 Ekoloji monitorinqin xülasəsi – əvvəlki altı aya aid monitorinq məlumatlarının 

ümumiləşdirilməsi və ekoloji standartlar və ya təlimatlardan kənara çıxıldığı hər hansı misallara 

izahların verilməsi. Bir qayda olaraq bu aşağıdakıları əhatə edəcəkdir:  

 Səs-küy və vibrasiya 

 Suyun keyfiyyəti 

 Havanın keyfiyyəti 

 Flora və faunanın monitorinqi 

 Gələcəkdə hər hansı kənaraçıxmaların qarşısının necə alınacağını göstərən tövsiyələr tələb 

olunur. 

 Bu bölümdə təmayülləri göstərmək üçün qrafik təsvirlərdən istifadə oluna bilər, lakin, geniş 

məlumat cədvəlləri və ya çoxsaylı qrafik təsvirlər qoşma kimi əlavə olunmalıdır. 

 

Hissə III Ətraf mühitin idarə edilməsi 

 EMS, SSEMP və iş planları. Sənədlərin verilməsi hesabatı, tələb olunan düzəlişlər və s. 

 Sahə yoxlamaları və auditlər – sahəyə səfərlərin sayı və növünün ümumiləşdirilməsi 

 Uyğunsuzluq bildirişləri – verilmiş bildirişlər və əhatə edilmiş problemlərin 

ümumiləşdirilməsi. Problemlərin sıralamasının ümumiləşdirilməsi. 

 İslahedici fəaliyyət planları – hazırlıq və yekunlaşmanın vaxtında olması barədə hesabat 

 Məsləhətləşmə və şikayətlər – aparılmış hər hansı məsləhətləşmə barədə hesabat və daxil 

olmuş hər hansı şikayətlərin siyahısı. 

 

Əlavələr 

 Monitorinq məlumatları  

 Şəkillər 

 ƏTQ/ƏMİP yüngülləşdirici tələblərinin icrası ilə bağlı hesabat 

 

İstinad Tələb Bu vaxtadək həyata 

keçirilmiş fəaliyyət 

Tələb olunan 

fəaliyyət/şərh 

    

 



ƏLAVƏ 5: ƏTRAF MÜHİTİN İDARƏ OLUNMASI PLANI (ƏMİP) 

ƏMİP-in əsas məqsədi ətraf mühit problemlərinə dair layihənin mümkün inteqrasiyasını təmin etmək 

və müfəssəl dizayn və layihə icrasına vəd olunmuş təsirlərin azaldılmasıdır. Layihənin qənaətbəxş 

icrasına nail olmaq üçün ƏMİP-da təmin edilməlidir: (i) icra nəzarət altındadır və Azərbaycanın ətraf 

mühitin qorunmasına dair qanunvericiliyinin və DB təhlükəsizlik siyasətinin tələblərinə cavab verir; 

və (ii) ətraf mühitə təsirlər azaldılır. Borcalan (Azərişıq) və seçilmiş EQ üzrə məsləhətçi (a) ətraf 

mühitə olan potensial mənfi təsirlərin nəticəsi üzrə təsirlərin azaldılması tədbirləri toplusunu müəyyən 

etmək; (b) təsirlərin azaldılması üzrə bu tədbirlərin vaxtlı-vaxtında və səmərəli həyata keçirilməsinin 

təmin edilməsinə dair tələblərin müəyyən edilməsi; və (c) təsirlərin azaldılması hərəkətlərinin 

yoxlanılmasına dair tədbirlərin təklif edilməsini təmin edəcəkdir. 

 

Aşağıdakı məlumat DB OP 4.01 C Əlavəsinə əsasən işlənib hazırlanmışdır və təklif olunan Layihəyə 

uyğunlaşdırılmışdır. Aşağıdakı məlumatın daxil edilməsi tövsiyə olunur: 

 

(a) Təsirlərin azaldılması planı: Bu plan bütün gözlənilən ciddi təsirləri aydınlaşdırmaq, təmizlik 

işləri ərzində torpaq, su, hava və digər vasitələr  üzərində mümkün təsirlərin azaldılması üçün atılan 

addımların təsvirini ehtiva edir. Tikinti işləri zamanı qatı yağlı tullantılar, səs-küy, çirklənmə ilə 

nəticələnən dağılma və sızma, çirkab suları kimi mümkün təsirlərin olması ehtimal edilir. Ərazilərə 

tullanmış asbest tikililərin/materialların düzgün toplanmasına və yarımstansiya yağların toplanmasına 

xüsusi diqqət yetirilməlidir.  

(b) Monitorinq planı: Monitorinq planı layihəsi ətraf mühitdə (torpaq çirklənməsi, qatı tullantı, səs-

küy) standart monitorinq və eyni zamanda, fövqəladə hallarda davamlı monitorinq aparılmasını 

nəzərdə tutur. Burda monitorinqin əsas parametrlərinin izahı (monitorinq əraziləri, cədvəl və məsul 

qurumlar da daxil olmaqla), tikinti və layihəyə dair əməliyyatların yerli qanunvericilik və digər qayda 

və standartlara uyğunluğunun təmin edilməsi üçün hesabat prosedurları nəzərdə tutulur. Bu nüansların 

icazə və ya tikinti və/və ya monitorinq müqavilələri ilə əhatə olunduğu halda istinada əsas ola bilər. 

Burada əsas diqqət müntəzəm torpaq, su və radio-ekoloji ölçmə vasitəsilə keçmiş neft və qaz istehsal 

olunan sahələrin neftlə çirklənmiş ərazilərində ümumi monitorinqinə yetirilməlidir. 

(c) Təşkilatı tədbirlər: monitorinq məlumatlarının rasional ətraf mühitlə əlaqəli işlərdə istifadəsinə 

dair qısa təqdimatı təmin edəcək izahlı müzakirə aparılmalıdır – məlumatı kim toplayır, kim təhlil 

edir, hesabatları kim hazırlayır, hesabatları kim göndərir və hansı aralıqda göndərilir, məlumatların 

alınmasından sonra səlahiyyətli orqanlar tərəfindən hansı addımlar atılır; və ƏMİP-ə uyğunsuzluq 

necə idarə olunur. Burada eyni zamanda (a) texniki yardım proqramları (təlim), (b) avadanlıq və 

materialların əldə edilməsi, və (c) təşkilati dəyişikliklər nəzərdə tutulmalıdır. 

(d) İcra qrafiki və iş həcmləri: Hər üç aspekt (təsirlərin azaldılması, monitorinq və potensialın 

inkişafı) üçün ƏMİP (a) faza bölgüsünü və ümumi layihənin icra planı ilə koordinasiyanı göstərən 

layihə çərçivəsində həyata keçirilməli olan tədbirlərin icra qrafiki; və (b) hər bir konkret ƏMİP sahəsi 

üçün smeta dəyəri və ƏMİP-nin icrası üçün maliyyə mənbəyini təmin etməlidir. Bu rəqəmlər, eyni 

zamanda, ümumi layihə smetası cədvəlinə inteqrasiya olunmuşdur. 
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Mövzu Təsirin azaldılması tədbirləri** Dəyəri Məsul təşkilat* 

 

 

Başlanma tarixi 

 

 

Başa çatma tarixi 

2. C
O
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Mədəni və tarixi irs 

 Layihə çərçivəsində tikinti sahələrində arxeoloji tapıntılar 
gözlənilmir. Hər hansı mədəni irsə təsadüf etdikdə, tikinti 
işləri dərhal dayandırılacaq və arxeoloji şöbəyə məlumat 
veriləcəkdir.  

 Cavab alınana qədər, tikinti sahəsində hər hansı bir 
fəaliyyət yerinə yetirilməyəcəkdir.  

 Müsbət cavab alındıqdan sonra (mədəni irsin olmaması ilə 
bağlı), tikinti işləri davam etdiriləcəkdir. 

Əlavə xərc 
çəkilmədən 

Podratçı Tikinti işlərinin başlanması Tikinti işlərinin başa çatması 

Mövcud 
yarımsyansiyanın 
sökülməsi 
(yarımstansiyalar üçün 
etibarlı) 

 Bütün lazımsız avadanlıq və tullantılar ayrıca toplanacaq və 
mümkün olduqda, lisenziyalı şirkət tərəfindən təkrar emal 
olunacaqdır. 

 Asbest tərkibli materiallar təhlükəli materialların atılması 
üzrə lisenziyaya malik şirkətlər tərəfindən 
zərərsizləşdiriləcəkdir.  

Tikinti üzrə 
podrat 
müqaviləsinə 
daxil edilib  

Podratçı 
Sökmə işlərinin 
başlanması 

Sökmə işlərinin başa çatması 

Toz – bərk hissəciklər 

 SNİP-ə əsasən tənzimlənən toz-bərk hissəcik atılma həddi 
aşılmamalıdır. 

 Sulama quru mövsümlərdə yerinə yetiriləcəkdir. 

 Yükləmə və boşaltma diqqətlə və səpələmədən yerinə 
yetiriləcəkdir. Dağılmanın qarşısını almaq üçün, 
yükləmə/boşaltma işləri yükləmə/boşaltma üçün ayrılmış 
yerdə aparılmalı və yükləmə/boşaltma ərazisində su 
püskürdücülərdən istifadə ediləcəkdir. Bundan əlavə, 
işçilərə yükləmə/boşaltma işləri zamanı diqqətli olmaqla 
bağlı xəbərdarlıq edilir. Yükləmə/boşaltma üçün küləkli 
havalar seçilməyəcəkdir. 

 Yük maşınları brezent və s. ilə örtüləcək və sürət həddi 
tətbiq olunacaqdır. Yük maşınları üçün sürət həddi 30 
km/saat (layihə ərazisində) və 50 km/saat (layihə ərazisi 
xaricində – şəhərdə) təşkil edir. 

 Yalnız emissiya etiketli nəqliyyat vasitələrindən istifadə 
olunacaqdır. 

 Zəruri hallarda yük maşınlarının təkərləri tozun qarşısını 
almaq üçün təmizlənəcəkdir. 

 
Tikinti üzrə 
podrat 
müqaviləsinə 
daxil edilib 

Podratçı 
Qazma işlərinin 
başlanması 

Qazma işlərinin başa çatması 
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Mövzu Təsirin azaldılması tədbirləri** Dəyəri Məsul təşkilat* 

 

 

Başlanma tarixi 

 

 

Başa çatma tarixi 

TİKİNTİ 

Səs-küy 

 Bütün tikinti işləri 8:00-17:00 arası yerinə yetiriləcəkdir. Saat 
17:00-dan sonra işləmək tələb olunduqda, yerli icraedici 
orqanlar və əhali belə iş saatları ilə bağlı 
məlumatlandırılmalıdır. 

 Ətraf ərazilərdə yaşayan əhali iş saatları ilə bağlı 
məlumatlandırılacaqdır.  

 İş sahəsində davamlı səs-küy (gündüz saatlarında) SNIP-ə 
müvafiq olacaqdır.  

 
Bunun təmin edilməsi üçün; 

 İnşaat maşınlarının (nəqliyyat vasitələri) yoxlanılması, 
texniki xidməti və yağlanması zamanında və müntəzəm 
şəkildə yerinə yetiriləcək və səs-küyə səbəb olan 
elementlər dəyişdiriləcəkdir. 

Əlavə xərc 
çəkilmədən  

Podratçı  Tikinti işlərinin başlanması Tikinti işlərinin başa çatması 

Çirkab suları 

 

 İş sahəsində yaranan çirkab suları kanalizasiya sisteminə 
qoşulma ilə ərazinin kanalizasiya sisteminə ötürüləcəkdir. 

 

Tikinti üzrə 
podrat 
müqaviləsinə 
daxil edilib 

 
 
Podratçı  
 

Tikinti işlərinin başlanması Tikinti işlərinin başa çatması 

Tikinti nəticəsində 
yaranan qazıntı, bərk 
və təhlükəli tullantılar 

 Qazıntı tullantıları müvafiq bələdiyyə tərəfindən ayrılmış 
qazıntı tullantılarının zərərsizləşdirilməsi ərazisində 
saxlanacaqdır. 

 Bərk tullantılar (metal, ağac kimi tikinti materialları) və 
qablaşdırma tullantıları (plastik, kağız, şüşə və s.) sistemli 
şəkildə və ayrı-ayrılıqda toplanacaq, bələdiyyə və ya 
lisenziyalı təkrar emal şirkəti tərəfindən atılması təmin 
olunacaqdır. 

 İşçilər/heyətin atdığı üzvi məişət tullantıları ayrı-ayrılıqda 
toplanacaq və müvafiq bələdiyyə tərəfindən bərk tullantıların 
zərərsizləşdirilməsi üçün ayrılmış ərazidə zərərsizləşdirilməsi 
təmin olunacaqdır. 

 Yağ, boya və s. kimi təhlükəli tullantılar sızmayan, metal və 
etiketli konteynerlərdə ayrı-ayrılıqda toplanacaq və Podratçı 
tərəfindən lisenziyalı şirkət tərəfindən zərərsizləşdirilməsi 
təmin ediləcəkdir. 

Yüksək deyil 
(bələdiyyələr 
və/və ya 
lisenziyalı 
regenerasiya 
qurğusundan 
asılı olaraq 
dəyişkən) 

Podratçı Tikinti işlərinin başlanması Tikinti işlərinin başa çatması 
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Mövzu Təsirin azaldılması tədbirləri** Dəyəri Məsul təşkilat* 

 

 

Başlanma tarixi 

 

 

Başa çatma tarixi 

Nəqliyyat vasitələrinin 
dayanaclarının yol 
açdığı tullantılar 

 Fövqəladə vəziyyət olmadığı təqdirdə, nəqliyyat vasitələrinin 
texniki xidməti layihə ərazisində yerinə yetirilməyəcəkdir.  

 Tikinti texnikası və nəqliyyat vasitələrindən yaranan tullantı 
yağ podratçı tərəfindən paslanmaz çənlərə toplanacaq və 
lisenziyalı şirkətə göndəriləcəkdir. 

 Çənlər yağış və günəşdən mühafizə üçün germetik materialın 
üzərində yerləşdiriləcək və yanğına qarşı bütün zəruri ehtiyat 
tədbirləri görüləcəkdir. Çənlərin yerləşdirildiyi ərazi 
xəbərdaredici işarə ilə əhatə olunacaqdır. Sahədə 
yanğınsöndürmə dəsti (çəllək, balta, kürək, külüng və ləngər) 
təmin olunacaqdır. 

 Tikinti texnikası və nəqliyyat vasitələrindən yaranan 
akkumulyatorlar, təkərlər və bənzər maddələr yekun 
zərərsizləşdirilmə üçün lisenziyalı şirkətə göndəriləcəkdir. 

Yüksək deyil Podratçı Tikinti işlərinin başlanması Tikinti işlərinin başa çatması 

TİKİNTİ 

Sağlamlıq və 
təhlükəsizlik 

 İşçilər bütün zəruri qoruyucu avadanlıqlarla (kaska, 
təhlükəsizlik kəməri, qoruyucu geyimlər, əlcəklər, gözlüklər və 
s.) təmin ediləcəkdir. 

 İctimaiyyətin və yerli əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 
müvafiq xəbərdarlıq işarələri quraşdırılacaqdır. 

 İşçi heyətə “işçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi” 
mövzuları üzrə təlim keçiləcəkdir.Tikinti işləri zamanı iş icrası 
sahəsi daxilində riayət edilməli təhlükəsizlik qaydaları, risklər 
və aidiyyəti təlimatlar haqqında məlumatlar tikinti işlərinə 
başlamazdan əvvəl bütün işçi heyəti üçün təmin ediləcəkdir.  

Layihə büdcəsi 
daxilində 

Podratçı Tikinti işlərinin başlanması Tikinti işlərinin başa çatması 

Landşaft 
 Tikinti sahəsi bərpa ediləcəkdir. 

 Tikinti sahəsində heç bir təhlükəli, bərk, maye, tikinti tullantıları 
qalmayacaqdır. 

Layihə büdcəsi 
daxilində 

Podratçı 
Tikinti işlərinin başa 
çatması 

Yarımstansiyanın işə salınması 
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Mövzu Təsirin azaldılması tədbirləri** Dəyəri Məsul təşkilat* 

 

 

Başlanma tarixi 

 

 

Başa çatma tarixi 

TİKİNTİ  Areallar (flora/fauna) 

 İşlərin bilavasitə yaxınlığında bütün tanınan təbii areallar, 
bataqlıqlar və müfahizə olunan ərazilərə ziyan verilməməli və 
istismar edilməməli, bütün heyətə ovçuluq, yem tədarükü, odun 
tədarükü və digər zərərverici fəaliyyələr qəti surətdə qadağan 
ediləcəkdir. 

 Tikinti fəaliyyətinin yaxınlığında böyük ağacların təhlili və 
inventarizasiyası aparılacaq, böyük ağaclar işarələnəcək və 
hasar ilə dövrələnəcək, onların kökü mühafizə ediləcək və 
ağaclara hər hansı zərərin qarşısı alınacaqdır. 

 Qonşu bataqlıqlar və axarlar ot tayaları və lil maneələri daxil 
olmaqla lakin məhdudlaşdırılmamaqla, müvafiq aşınma və 
çökməyə nəzarət ilə tikinti sahəsindən atılan çirkab sularından 
mühafizə ediləcəkdir. 

 Qonşu ərazilərdə, xüsusilə mühafizə olunan bölgələrdə 
lisensiyasız karxanalar və zibilxanalar olmayacaqdır. 

 Elektrik paylayıcı xətlər quşlar və yarasaların köçüb getmək üçün 
istifadə etdiyi marşrutlara hər hansı müdaxiləyə yol verməyəcək 
şəkildə layihələndiriləcək və inşa ediləcəkdir. 

Layihə büdcəsi 
daxilində 

Podratçı Tikinti işlərinin başlanması Yarımstansiyanın işə salınması 

TİKİNTİ 
Nəqliyyat hərəkəti və 
piyadaların 
təhlükəsizliyi 

Podratçı milli qanunlara uyğun olaraq tikinti sahəsinin müvafiq şəkildə  
mühafizəsi və tikinti ilə bağlı nəqliyyat hərəkətinin tənzimlənməsini 
təmin edəcəkdir. Bura məhdudlaşdırmadan aşağıdakılar daxildir: 
 

 Yol nişanları, xəbərdaredici işarələr, baryerlər və dolama yollar: 
tikinti sahəsi aydın görünəcək və əhali mümkün təhlükələr ilə 
bağlı xəbərdar ediləcəkdir. 

 Xüsusilə tikinti sahəsinə çıxış və tikinti sahəsi yaxınlığında 
intensiv nəqliyyat hərəkəti üzrə nəqliyyat hərəkətinn idarəetmə 
sistemi və heyətin təlimi. Tikinti üzrə nəqliyyat hərələtinin 
müdaxilə etdiyi yerlərdə, piyadalar üçün təhlükəsiz keçidlər və 
qovşaqların təmin edilməsi. 

 İş saatlarının yerli nəqliyyat hərəkəti sxeminə uyğun olaraq 
nizamlanması, məs. pik saatlarda və ya mal-qaranın hərəkət 
etdiyi vaxtda əsas nəqliyyat fəaliyyətindən yayınmaq. 

 Əhalinin təhlükəsiz və rahat keçidi üçün tələb olunduqda, təlim 
keçmiş əyani heyət vasitəsi ilə nəqliyyat hərəkətinin aktiv idarə 
olunması. 

 Abadlıq işləri zamanı ofislər, mağazalar və yaşayış yerlərinə 
əhaliyə açıq olduğu təqdirdə təhlükəsiz və davamlı çıxışın təmin 
olunması. 

Layihə büdcəsi 
daxilində 

Podratçı Tikinti işlərinin başlanması Yarımstansiyanın işə salınması 
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Mövzu Təsirin azaldılması tədbirləri** Dəyəri Məsul təşkilat* 

 

 

Başlanma tarixi 

 

 

Başa çatma tarixi 

İSTİSMAR 
 
 
 

Səs-küy 

 SNİP-ə əsasən səs-küy həddi üzrə göstəricilər aşılmamalıdır; 

 Yarımstansiyanı təşkil edən avadanlıqlar tender sənədlərində 
müəyyən ediləcək və Beynəlxalq Elektrotexnika Komissiyası 
60076-10 və digər beynəlxalq standartlara (154 kV 
transformatorlar üçün≤60 dBA mənbədə/380 kV transformatorlar 
üçün≤70 dBA mənbədə) müvafiq olaraq təchiz olunacaqdır. 

İstismar üçün 
nəzərdə 
tutulmuş büdcə 
daxilində 

LİQ 
 
Ötürücü şəbəkənin 
istismarı və texniki 
xidməti departamenti  

Yarımstansiyanın işə 
salınması 

Yarımstansiyanın istismar 
müddətinin bitməsi 

İSTİSMAR 
Elektro-maqnit sahəsi 
(EMF) 

 Qeyri-İonizasiya edici Radiasiyadan Qorunma üzrə Beynəlxalq 
Komissiya tərəfindən qeyd olunan hədd göstəricilərinə 
(elektrik sahəsi / ictimaiyyət üçün 5 kV/m, maqnit sahəsi üçün 
1000 mG (24 saat / gün); elektrik sahəsi / işçi heyəti üçün 10 
kV/m, maqnit sahəsi üçün 5000 mG (8 saat / gün) riayət 
ediləcəkdir. Bu hədd göstəricilərini təmin etmək üçün 
aşağıdakılar həyata keçiriləcəkdir; 

 Tender sənədlərində ifadə edildiyi kimi, yarımstansiyanın 
bütün avadanlıqları (transformator, cərəyan ayırıcı, cərəyan 
açarı, gərginlik stabilizatoru, cərəyan axını transformatoru, 
gərginlik transformatoru və s.) Beynəlxalq Elektrotexnika 
Komissiyasına (BEK) və digər beynəlxalq standartlara əsasən 
tələb ediləcək, nəzarət və texniki xidmət (yeniləmək yolu ilə 
gücləndirmə) BEK-ə müvafiq olaraq həyata keçiriləcəkdir. 

 Yarımstansiya divar və hasarla əhatə ediləcəkdir. Nəticədə 
əraziyə girişin, yaxınlaşmanın və kənar müdaxilənin qarşısı 
alınacaqdır. 

 Yarımstansiya binası, avadanlıqları, divarı və hasarı torpağa 
birəşdiriləcəkdir. Hər hansı bir nasazlıq (avadanlığın 
fəaliyyətində nasazlıq, kontakt cərəyan artımı, elektrik 
qığılcımı, isinmə və s. kimi) olduğu halda, elektrik 
torpaqlamasının müqaviməti ölçüləcək və ölçmə nəticələrinə 
əsasən nasazlığı olan avadanlığın elektrik torpaqlaması daxili 
bərpa, birləşmələrin davamlılığının təmiri və s. vasitəsilə 
gücləndiriləcəkdir. 

İstismar üçün 
nəzərdə 
tutulmuş büdcə 
daxilində 

LİQ 
 

Yarımstansiyanın işə 
salınması 

Yarımstansiyanın istismar 
müddətinin bitməsi 
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Mövzu Təsirin azaldılması tədbirləri** Dəyəri Məsul təşkilat* 

 

 

Başlanma tarixi 

 

 

Başa çatma tarixi 

3. O
P
E
R
A
T
I
O
N 

Sağlamlıq və 
təhlükəsizlik 

 İşçi heyət ilkin yardım, elektrik təhlükəsizliyi üzrə təlim keçmiş 
və yarımsyansiyanın texniki xidməti üzrə yüksək səviyyələrdə 
işləyən şəxslərdən seçiləcəkdir. 

 Yarımstansiya ətrafında xəbərdaredici işarələr və dırmanma 
baryerləri yerləşdiriləcəkdir. 

Yüksək deyil 
(istismar üçün 
nəzərdə 
tutulmuş 
büdcənin bir 
hissəsi olaraq) 

 
LİQ 
 
 LİQ rayon idarəsi 

Yarımstansiyanın işə 
salınması 

Yarımstansiyanın istismar 
müddətinin bitməsindən sonra 

SF6 

 Təzyiqin ölçülməsi və qaz sızmalarının yoxlanılması vasitəsilə 
SF6 qazı davamlı nəzarətdə saxlanılacaqdır. Qaz sızması 
olduğu halda (SF6 qaz sıxlığı son hədd göstəricisindən aşağı 
düşməzdən əvvəl) problem həll edilənədək müvafiq bölmənin 
xidməti fəaliyyəti dayandırılacaqdır.  

Yüksək deyil 
(istismar üçün 
nəzərdə 
tutulmuş 
büdcənin bir 
hissəsi olaraq) 

LİQ 
 
Ötürücü şəbəkənin 
istismarı və texniki 
xidməti departamenti 

Yarımstansiyanın işə 
salınması 

Yarımstansiyanın istismar 
müddətinin bitməsindən sonra 

Yanğın riski 

 Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaydalarına əsasən yanğın 
təhlükəsizliyi elementləri kimi qurulacaq yarımstansiya 
müntəzəm nəzarət, texniki xidmət, sınaq, bərpa və yenilənmə 
ilə təmin ediləcəkdir (içlik, SF6, izolyasiya yanacağı, kabel 
ucluqları və qaz sızması kimi parametrlər üzrə). 

 Bütün avadanlıqlar qövs və qığılcımlara qarşı milli və 
beynəlxalq standartlara uyğun olaraq sınaqdan keçiriləcəkdir. 

Yüksək deyil 
(istismar üçün 
nəzərdə 
tutulmuş 
büdcənin bir 
hissəsi olaraq) 

LİQ 
 
 LİQ rayon idarəsi 
 
Ötürücü şəbəkənin 
istismarı və texniki 
xidməti departamenti 

Yarımstansiyanın işə 
salınması 

Yarımstansiyanın istismar 
müddətinin bitməsindən sonra 

Yarımstansiya yağı 

 Yarımstansiya yağı fiziki və kimyəvi tərkibdə (sıxlığı, turşuluğu, 
qatılığı, aşındırıcı sulfidi, yanma dərəcəsi, PXB (polixlor 
bifenil), rəngi) təhlil ediləcəkdir. 

 Yağın istismar müddəti bitdikdə, yenisi ilə dəyişdiriləcək və 
tələb olunan sınaqları aparmaqla (yağın kateqoriyasını təyin 
etmək üçün) və kateqoriya üçün sınaq nəticəsinə əsasən 
müvafiq atıma üsulu tətbiq etməklə zərərsizləşdiriləcəkdir. 

 PXB-lərdən heç vaxt əvəzləyici yağ kimi istifadə 
edilməyəcəkdir. 

Yüksək deyil 
(istismar üçün 
nəzərdə 
tutulmuş 
büdcənin bir 
hissəsi olaraq) 

LİQ 
 
LİQ rayon idarəsi 
 
Ötürücü şəbəkənin 
istismarı və texniki 
xidməti departamenti 

Yarımstansiyanın işə 
salınması 

Yarımstansiyanın istismar 
müddətinin bitməsindən sonra 

Bərk-maye və təhlükəli 
tullantılar 

 Bərk tullantılar, lazımsız materiallar və inşaat tullantıları ayrıca 
toplanacaq və müvafiq bələdiyyə və ya lisenziyalı şirkət 
tərəfindən atılması təmin olunmalıdır. 

 Neft, boya kimi tullantılar ayrıca, sızmayan, metal və etiketli 
konteynerlərdə toplanacaq və lisenziyalı təkrar emal şirkəti 
tərfindən atıldığı təmin olunmalıdır. 

Yüksək deyil 
(bələdiyyələr 
və/və ya 
lisenziyalı 
regenerasiya 
qurğusundan 
asılı olaraq 
dəyişkən) 

LİQ 
 
LİQ rayon idarəsi  

Yarımstansiyanın işə 
salınması 

Yarımstansiyanın istismar 
müddətinin bitməsindən sonra 
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Başlanma tarixi 

 

 

Başa çatma tarixi 

 

Sosial 

 Layihə çərçivəsində istismar müddətində daxil olan şikayətlərə 
baxış və layihə ilə bağlı hər hansı digər şikəyətlər üzrə 
vətəndaşların fikrini öyrənmə mexanizmi yaradılacaqdır. 

    

 
*   Təklif edilən işlərin subpodratçılara təslim edilməsi halında etibarlıdır. Əks təqdirdə, podratçılar üçün müəyyən edilmiş öhdəliklər LİQ-na aid ediləcəkdir. 
** Təklif olunan tədbirlərin görülməsində müvafiq qaydalara riayət olunması (Havanın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi və nəzarət, su kirliliyinə nəzarət, ətraf mühitin səs-küy qiymətləndirilməsi və 
nəzarəti, bərk tullantılara nəzarət, torpaq kirliliyinə nəzarət, tikinti və söküntü tullantılarına nəzarət, təhlükəli tullantılara nəzarət, qablaşdırma qablaşdırma tullantılarına nəzarət qaydaları)  
 
 
 

 
Enerji qurğularınını torpaqlanması, iş sağlamlığı və təhlükəsizliyi, işlərdə tətbiq olunacaq sağlamlıq və təhlükəsizlik şərtləri  

H.  
MONITORINQ CƏDVƏLİ  

I. MƏRHƏLƏ 
Mövzu 

Nəzarət 
olunacaq 
parametrlər 
hansılardır? 

Parametrlərə 
harada 
nəzarət 
ediləcək? 

Parametrlərə 
necə nəzarət 
ediləcək? 

Parametrlərə nə 
zaman nəzarət 
edilməlidir – 
ölçmələrin 
tezliyi? 

Parametrlərə niyə 
nəzarət 
edilməlidir? 

Dəyəri 

Nəzarət 
tezliyini 
tənzimləyən 
idarə  

Başlanma tarixi Başa çatma tarixi 

      Tikinti 

Mədəni və tarixi irs 
Tikinti sahəsində 
mədəni irs 

Tikinti sahəsi Vizual 

Arxeoloq 
tərəfindən 
davamlı olaraq 
mədəni irsə rast 
gəlindiyi halda 

Mədəni və tarixi 
iris mühafizə 
haqqında qanuna 
əməl olunması  

Mədəni irsə 
zərər 
vurulmadığı 
təqdirdə 
yüksək deyil  

Rayon 
Mədəniyyət 
və Muzey 
Müdirliyi 

TİKİNTİ 
İŞLƏRİNİN 
BAŞLANMASI 

TİKİNTİ 
İŞLƏRİNİN BAŞA 
ÇATMASI 

Mövcud 
yarımstansiyanın 
sökülməsi 
(yarımstansiya üçün 
etibarlı) 

Yarımstansiya 
komponentləri & 
quraşdırma 
 
Lazımsız 
avadanlıq və 
tullantılar  

Tikinti sahəsi Vizual 
Sökülmə işləri 
müddətində  

Müvafiq ekoloji 
qanunlar və 
qərarlar 

Əlavə xərc 
çəkilmədən 
(layihə 
büdcəsi 
daxilində) 

LİQ 
 
LİQ rayon 
idarəsi 

SÖKM
Ə İŞLƏRİNİN 
BAŞLANMASI 

SÖKMƏ 
İŞLƏRİNİN BAŞA 
ÇATMASI 



 

Toz – Bərk hissəciklər 

Tikinti 
maşınlarının 
hərəkətinin 
yaratdığı və 
havaya atdığı toz 
(mg/Nm3) 
 
Əhalinin şikayəti 

Tikinti sahəsi 

 
Vizual 
yoxlama 
 
Tikinti sahəsi 
yaxınlığına 
yaşayan əhali 
ilə söhbət 

Qazma zamanı / 
intensive tikini 
işləri zamanı 
həftəlik / şikayət 
daxil olduğu 
halda 

Sənaye fəaliyyəti 
nəticəsində 
yaranan hava 
kirliliyinə nəzarət 
qaydaları 

Əlavə xərc 
çəkilmədən 
(layihə 
büdcəsi 
daxilində) 

LİQ 
 
LİQ rayon 
idarəsi 

TİKİNTİ 
İŞLƏRİNİN 
BAŞLANMASI 

TİKİNTİ 
İŞLƏRİNİN BAŞA 
ÇATMASI 

      Tikinti  
Səs-küy 
 

 
Əhalinin şikayəti 
 
Səs-küy 
səviyyəsi (dBA) 
 

Tikinti sahəsi 

 
Yaxın yaşayış 
ərazilərində 
söhbətlərin 
aparılması 
 
Səs-küy ölçən 
ilə səs-küy 
səviyyəsinin 
ölçülməsi 
(səviyyə ölçən 
ilə) 

Müşahidə 
(həftəlik) 
 
 
Əhalidən şikayət 
daxil olduğu halda 

Ekoloji səs-küy 
qiymətləndirilməsi 
və nəzarəti 
qaydaları 

Yüksək deyil 

LİQ 
 
LİQ rayon 
idarəsi 

TİKİNTİ 
İŞLƏRİNİN 
BAŞLANMASI 

TİKİNTİ 
İŞLƏRİNİN BAŞA 
ÇATMASI 

       Tikinti 
Çirkab suları 

Kanalizasiya 
sisteminə 
qoşulma, 
 
Yarımstansiya 
ərazisində su 
və/və ya qruntun 
çirklənməsi  

Kanalizasiya 
sisteminə 
qoşulma  
 
Yarımstansiya 
ərazisi 
 

Vizual 
(İşçilərin atdığı 
çirkab suları 
şəhərin 
kanalizasiya 
sisteminə 
ötürüləcəkdir. 
Kanalizasiya 
sisteminə 
qoşulma və 
icazə xaricində 
qrunt, su və ya 
hr hansı 
hövzəyə çirkab 
sularınını 
tökülməsi 
nəzarət altında 
saxlanılacaqdı
r) 

Həftəlik (qeyri-
müntəzəm 
nəzarətlər) 

Su kirliliyinə 
nəzarət və qrunt 
kirliliyinə nəzarət 
qaydalarına 
müvafiq olaraq  

Əlavə xərc 
çəkilmədən 
(layihə büdcəsi 
daxilində) 

 
LİQ 
 
 
LİQ rayon 
idarəsi 
 
 
Bələdiyyə 
 
 

TİKİNTİ 
İŞLƏRİNİN 
BAŞLANMASI 

TİKİNTİ 
İŞLƏRİNİN BAŞA 
ÇATMASI 



 

 

J. MƏRHƏ
LƏ Mövzu 

Nəzarət 
olunacaq 
parametrlər 
hansılardır? 

Parametrlərə 
harada 
nəzarət 
ediləcək? 

Parametrlərə 
necə nəzarət 
ediləcək? 

Parametrlərə nə 
zaman nəzarət 
edilməlidir – 
ölçmələrin tezliyi? 

Parametrlərə niyə 
nəzarət edilməlidir? 

Dəyəri 

Nəzarət 
tezliyini 
tənzimləyən 
idarə  

Başlanma 
tarixi 

Başa çatma 
tarixi 

Tikinti 

Qazıntı, bərk və 
təhlükəli 
maddələr 

 
 
 
 
 
Saxlama və 
zərərsizləşdirmə 
şərtləri 

Tikinti sahəsi 
və tullantıların 
atıldığı yer 

Vizual 

 
 
 
 
 
 
 
Həftəlik (qeyri-
müntəzəm 
nəzarətlər) 
 
 
 

Arealın mühafizəsi, 
bərk tullantılara 
nəzarət, qrunt 
kirliliyinə nəzarət, 
təhlükəli tullantılara 
nəzarət və tullatı 
yağlarına nəzarət 
qaydalarına əməl 
olunması  

Əlavə xərc 
çəkilmədən 

LİQ 
 
LİQ rayon 
idarəsi 
 
Podratçı 
 
Bələdiyyə 

TİKİ
NTİ İŞLƏRİNİN 
BAŞLANMASI 

TİKİ
NTİ İŞLƏRİNİN 
BAŞA 
ÇATMASI 

Nəqliyyat 
vasitələrinin 
dayanacaqlarının 
yol açdığı 
tullantılar 

 
 
 
Tullantı yağlar, 
avtomobil 
akkumulyatorları, 
istifadə olunmuş 
təkərlər və 
lazımsız elektron 
materiallar 

Nəqliyyat 
vasitələrinin 
dayanacaq 
yerində  

 
 
Nəqliyyat 
vasitələrinin 
texniki xidmət 
sənədlərinin 
vizual 
yoxlanılması və 
nəzarəti  

 
 
 
Nasazlıq və 
müntəzəm texniki 
xidmət zamanı 

 
Tullantıların 
zərərsizləşdirilməsind
ə tullantı yağlara 
nəzarət, tullantı 
akkumulyatorlara 
nəzarət, istifadə 
olunmuş təkərlərə 
nəzarət qaydalarına 
riayət olunması  

 
 
 
 
 
Əlvə xərc 
çəkilmədən 
 

Podratçı 
TİKİ

NTİ İŞLƏRİNİN 
BAŞLANMASI 

TİKİ
NTİ İŞLƏRİNİN 
BAŞA 
ÇATMASI 

Sağlamlıq və 
təhlükəsizlik 

İşçilərin 
sağlamlıq və 
təhlükəsizlik üzrə 
təlimi ilə bağlı 
sənədlər 
 
İşçilər tərəfindən 
tikinti işlərindən 
iatifadə edilən 
avadanlıq 
(kaska, əlcəklər, 
təhlükəsizlik 
kəməri və s.) 
 
İş üsulları 

Tikinti sahələri Vizual 

 
Hər iş mərhələsinin 
başlanğıcı 
 
 
 
Gündəlik 
 
 
 
 

Əmək gigiyenası və iş 
təhlükəsizliyi 
qaydalarına müvafiq 
olaraq  

Əlavə xərc 
çəkilmədən 
(layihə büdcəsi 
daxilində) 

 
LİQ 
 
LİQ rayon 
idarəsi 
 

TİKİ
NTİ İŞLƏRİNİN 
BAŞLANMASI 

TİKİ
NTİ İŞLƏRİNİN 
BAŞA 
ÇATMASI 



J. MƏRHƏ
LƏ Mövzu 

Nəzarət 
olunacaq 
parametrlər 
hansılardır? 

Parametrlərə 
harada 
nəzarət 
ediləcək? 

Parametrlərə 
necə nəzarət 
ediləcək? 

Parametrlərə nə 
zaman nəzarət 
edilməlidir – 
ölçmələrin tezliyi? 

Parametrlərə niyə 
nəzarət edilməlidir? 

Dəyəri 

Nəzarət 
tezliyini 
tənzimləyən 
idarə  

Başlanma 
tarixi 

Başa çatma 
tarixi 

Tikinti 

Landşaft 

Tullantıların 
(tikinti, bərk, 
maye, təhlükəli) 
tikinti sahəsində 
buraxılması, 
qazılan ərazilər 

Layihə ərazisi Vizual 
Tikinti sahəsinin 
bağlanması zamanı 

Ekoloji qanun və 
qaydalara müvafiqliq 

Əlavə xərc 
çəkilmədən 
(layihə büdcəsi 
daxilində) 

LİQ 
 
LİQ rayon 
idarəsi 

Tikinti işlərinin 
başlanması 

Tikinti işlərinin 
başa çatması 

Areallar 

Layihə 
ərazisində flora 
və faunaya hər 
hansı mənfi təsir 

Layihə ərazisi Vizual Davamlı 
Ekoloji qanun və 
qaydalara və ESİP-a 
müvafiqliq  

Əlavə xərc 
çəkilmədən 
(layihə büdcəsi 
daxilində) 

LİQ 
 
LİQ rayon 
idarəsi 

Tikinti işlərinin 
başlanması 

Tikinti işlərinin 
başa çatması 

Nəqliyyat 
hərəkəti və 
piyada 
təhlükəsizliyi 

İşarələrin 
quraşdırılması, 
nəqliyyat 
vasitələrinin 
sürəti və s. 

Layihə ərazisi Vizual Davamlı 
Ekoloji qanun və 
qaydalara və ESİP-a 
müvafiqliq 

Əlavə xərc 
çəkilmədən 
(layihə büdcəsi 
daxilində) 

LİQ 
 
LİQ rayon 
idarəsi 

Tikinti işlərinin 
başlanması 

Tikinti işlərinin 
başa çatması 

 Soaial 
Torpaq alınması 
Şikayət  

Prosesə KSÇ 
vasitəsi ilə 
istiqamətləndirilə
cəkdir  

        

      İstismar 

Noise 

Səs-küy 
səviyyəsi (dBA) 
 
Əhalinin şikayəti 

 
Yarımstansiyan
ın kənarında 
(divar) 
 
Yaşayış 
ərazilərinin 
yaxınlığında 
 

Yerli sakinlər ilə 
söhbətlər 

Şikayət daxil 
olduğu halda 

Müvafiq qaydalar ilə 
müəyyən olunmuş 
hədd göstəricisinə 
nəzarət  

Yüksək deyil 

LİQ 
 
LİQ rayon 
idarəsi 

Yarımstansiyan
ın işə salınması 

Yarımstansiyan
ın istismar 
müddətinin 
bitməsi 

Elektromaqnit 
sahə gücü 

Yarımstansiya və 
divar/hasa 
arasında məsafə 
 
Avadanlığın 
satın alınması ilə 
bağlı sənədlər  
 
Torpaqlama 
müqaviməti 
(ohm)  

Yarımstansiya 
və 
yarımstansiya 
ərazisi 
daxilində  

Vizual 
müşahidə 
 
Yaxın yaşayış 
ərazilərinin 
sakinləri ilə 
söhbət  
 
Torpaqlama 
ölçülməsi 

Yarımstansiyanın 
işə salınması 
 
 
Torpaqlamada hər 
hansı problem, 
nasazlıq 

Milli və beynəlxalq 
istinad göstəricilərinin 
təmin olunmasına 
nəzarət  

Yüksək deyil 

LİQ 
 
LİQ rayon 
idarəsi 

Yarımstansiyan
ın işə salınması 

Yarımstansiyan
ın istismar 
müddətinin 
bitməsi 
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Nəzarət 
olunacaq 
parametrlər 
hansılardır? 

Parametrlərə 
harada 
nəzarət 
ediləcək? 

Parametrlərə 
necə nəzarət 
ediləcək? 

Parametrlərə nə 
zaman nəzarət 
edilməlidir – 
ölçmələrin tezliyi? 

Parametrlərə niyə 
nəzarət edilməlidir? 

Dəyəri 

Nəzarət 
tezliyini 
tənzimləyən 
idarə  

Başlanma 
tarixi 

Başa çatma 
tarixi 

      İstismar Sağlamlıq və 
təhlükəsizlik 

 
İstismar və 
texniki xidmət 
üzrə texniki təlim 
 
Qoruyucu 
avadanlıq və 
geyim (istifadə 
üçün və ya deyil) 
 
 

Yarımstansiya 
ərazisi 

Vizual 
Texniki xidmət 
(müvafiq dövrlər) 

Müvafiq sağlamlıq və 
təhlükəsizlik 
qaydalarına uyğunluq  

Əlavə xərc 
çəkilmədən 
(istismar üçün 
nəzərdə 
tutulmuş 
büdcənin bir 
hissəsi olaraq) 

LİQ 
 
LİQ rayon 
idarəsi  

Yarımstansiyan
ın işə salınması 

Yarımstansiyan
ın istismar 
müddətinin 
bitməsi 

     İstismar 
SF6 SF6 qaz təzyiqi Bütün sahələr Təzyiqölçən ilə 

İstismar 
müddətində 
(davamlı) 

Ekoloji qanun və 
qaydalara və ESİP-a 
müvafiqliq 
 

Əlavə xərc 
çəkilmədən 
(istismar üçün 
nəzərdə 
tutulmuş 
büdcənin bir 
hissəsi olaraq) 

LİQ 
 
LİQ rayon 
idarəsi 
 

Yarımstansiyan
ın işə salınması 

Yarımstansiyan
ın istismar 
müddətinin 
bitməsi 

     İstismar 

 
Yanğın riski 

 
SF6 qaz təzyiqi 
 
 kabel ucluqları 
 
 ventillər 
 
kabel birləşdirmə 
yerləri 
 
Birinci və ikinci 
dərəcəli 
nəzarətçilər 

Yarımstansiya 
ərazisi 

 
 
 
 
Nəzarətçilər 
tərəfindən 
yerinə yetirilən 
texniki sınaqlar 
və standart 
istismar 
sınaqları  
   

Yarım illik / texnii 
xidmət, nəzarət və 
dayanma halında  

Yanğın riski 
səbəbindən 
 
 
 
Yanğın təhlükəsizliyi, 
köhnəlmiş, qırılmış 
hissələrin təmiri, qəza 
riskinin azaldılması və 
qəzanın qarşısının 
alınması ilə bağlı 
tələblərə riayət 
olunması  

Əlavə xərc 
çəkilmədən 
(istismar üçün 
nəzərdə 
tutulmuş 
büdcənin bir 
hissəsi olaraq) 

LİQ 
 
LİQ rayon 
idarəsi  

Yarımstansiyan
ın işə salınması 

Yarımstansiyan
ın istismar 
müddətinin 
bitməsi 

     İstismar Yarımstansiya 
yanacağı 

Yağın səciyyəvi 
parametrləri 
(sıxlığı, 
turşuluğu, 
qatılığı, aşındırıcı 
sulfidi, yanma 
dərəcəsi, PXB, 
rəngi) 

Transformatorl
ar 

LİQ sınaq 
laboratoriyaları 
tərəfindən 
yerinə yetirilən 
fiziki, kimyəvi 
analizlər 

Dayanma halına 
illik/ gündəlik, 
həftəlik, aylıq  

Yarımstansiya 
yanacağının 
keyfiyyətinə nəzarət  

Yüksək deyil 
(istismar üçün 
nəzərdə 
tutulmuş 
büdcənin bir 
hissəsi olaraq) 

LİQ 
 
LİQ rayon 
idarəsi 

Yarımstansiyan
ın işə salınması 

Yarımstansiyan
ın istismar 
müddətinin 
bitməsi 
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Nəzarət 
olunacaq 
parametrlər 
hansılardır? 

Parametrlərə 
harada 
nəzarət 
ediləcək? 

Parametrlərə 
necə nəzarət 
ediləcək? 

Parametrlərə nə 
zaman nəzarət 
edilməlidir – 
ölçmələrin tezliyi? 

Parametrlərə niyə 
nəzarət edilməlidir? 

Dəyəri 

Nəzarət 
tezliyini 
tənzimləyən 
idarə  

Başlanma 
tarixi 

Başa çatma 
tarixi 

     İstismar 

Bərk-maye və 
təhlükəli 
tullantılar 
(avtomobil 
akkumulyatoru, 
yarımstansiya 
yanacağı) 

Yarımstansiya 
ərazisində 
çirklənmə 
(tullantılar, qoxu 
və s.) 
 
Qusurlu 
avadanlıq 
tullantılar 
 
Tullantı 
yarımstansiya 
yanacağında 
çirkləndirici 
maddələr (arsen, 
kadmin, 
qurğuşun, 
ümumi haloidlər, 
PBX, alışma 
temperaturu) 

Yarımstansiya 
ərazisi 

 
Vizual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizlər 

İstismar 
müddətində 
 
 
Avadanlığın 
nöqsanı, 
dayanması, 
istismar müddətinin 
başa çatması 
 
 
Yarımstansiya 
yanacağının 
istismar müddətinin 
bitməsi  

Arealın mühafizəsi, 
bərk tullantılara 
nəzarət, qrunt 
kirliliyinə nəzarət, 
təhlükəli tullantılara 
nəzarət qaydalarına 
əməl olunması   
 
 
 
 
 
 
 
Tullantı yağlara 
nəzarət qaydalarına 
əməl olunması 
 
 

 
Yüksək deyil 
(bələdiyyələr 
və/və ya 
lisenziyalı 
regenerasiya 
qurğusundan 
asılı olaraq 
dəyişkən) 
 
 
 
 
 
 
Yüksək deyil 
(analizi yerinə 
yetirən 
şirkət/laboratori
yadan asılı 
olaraq) 

 
 
 
LİQ 
 
LİQ rayon 
idarəsi 
 
 
Bələdiyyə 
 
 
 
Rayon Ətraf 
Mühit və Meşə 
Təsərrüfatı 
Müdirliyi  

Yarımstansiyan
ın işə salınması 

Yarımstansiyan
ın istismar 
müddətinin 
bitməsi 

 


