
Geoloji öyrənilmə məqsədi ilə ayrılan yer təki sahələrinə geoloji ayırma 
statusunun verilməsi 

GEOLOJİ AYIRMANIN VERİLMƏSİ QAYDASI 
 

Geoloji ayırma almaq üçün hüquqi və ya fiziki şəxslər aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər: 

 1. Geoloji ayırma almaq üçün ərizə. Ərizədə aşağıdakılar öz əksini tapmalıdır: 
- Hüquqi şəxslər üçün - hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı; 
- Fiziki şəxslər üçün - adı, atasının adı, soyadı, şəxslərin təsdiq edən sənəd haqqında 

məlumatlar (seriya, nömrə, nə vaxt və kim tərəfindən verilmişdir, ünvanı). 
2. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən geoloji öyrənilmə məqsədilə ayrılan 

yer təki sahəsində aparılacaq işlərin dövlət qeydiyyatına alınması üçün 3 qk nömrəli 
forma; 

3. Geoloji və geoekoloji öyrənilmə məqsədilə istifadə üçün ayrılacaq yer təki sahəsinin 
planı.  

- Planda görüləcək işlərin təyinatı və miqyasından asılı olaraq meşə və kənd 
təsərrüfatı sahələrinin sərhədləri, yaşayış məntəqələri, bina və qurğular, eləcə də tələb 
olunan geoloji ayırmanın sərhədləri göstərilməlidir. 

4. Geoloji ayırma almaq üçün təqdim olunan ərizə və sənədlər Agentlik tərəfindən 
qəbul edilir, baxılır, çatışmazlıqlar və ya imtina üçün əsas olmadıqda 10 gün müddətində 
geoloji ayırma verilir. Geoloji ayırmanın verilməsindən imtina olunduğu halda bu barədə 
ərizəçiyə əsaslandırılmış yazılı məlumat verilir. 

5. Geoloji ayırmada aşağıdakılar göstərilir: 
- Hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin adı, soyadı, atasının adı; 
- Geoloji ayırma tələb olunan ərazinin inzibati mövqeyi, adı, sahənin künc nöqtələrinin 

nömrələri və koordinatları, ölçüsü, razılaşdırılmış ərazidən çıxarılan sahələrin siyahısı və 
ölçüləri. 

6. Geoloji ayırmanın verilməsindən aşağıdakı əsaslar olduqda imtina edilir: 
- Aparılacaq işlərin tam və yaxud qismən təkrarlanmasına yol verildikdə; 
- Təqdim olunan sənədlərdə düzgün olmayan məlumatlar aşkar edildikdə. 
7. Geoloji ayırmanın müddəti yer təkinin geoloji cəhətdən öyrənilməsi üçün verilən 

xüsusi razılığın və ya icazənin müddəti ilə məhdudlaşır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Əlavə 

DÖVLƏT MİNERAL XAMMAL EHTİYATLARINDAN İSTİFADƏ 

AGENTLİYİ 

GEOLOJİ AYIRMA 

Verilir  ________________________________________________________________ 

(hüquqi şəxsin adı, fiziki şəxsin adı, soyadı, atasının adı) 

 ______________________________________________________________________ 

(ərazinin inzibati mövqeyi) 

Əlavə olunan topoqrafik planda künc nöqtələrinin koordinatları ilə işarələnmiş  

 ______________________________________________________________________ 

(sahənin künc nöqtələrinin nömrələri və koordinatları) 

və  ___________________________________________________________________ 

(razılaşdırılmış ərazidən çıxarılan sahələrin siyahısı) 

sahələr istisna olunmaqla, razılaşdırılmış ərazidə  

 ______________________________________________________________________ 

(ərazinin, sahənin adı) 

yerin təkindən istifadə üçün. 

Geoloji ayırma sahənin proyeksiyası yer səthinin planında _________ hektardır. 

№ __________       “___” ___________ 202__ -ci il. 

  
Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından 

İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri [10]   __________________________ 

  

Bakı şəhəri 
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 ______________________ 

(icraçı təşkilatın tam adı) 

______________________ 

 (hüquqi ünvanı) 

______________________ 

(bank rekvizitləri) 

  

3 gk nömrəli forma 

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və  

Təbii Sərvətlər Nazirliyinə təqdim edilir 

  

___________ ildə istifadəyə verilən yer təki sahələri və onlarla əlaqədar işlərin 

S İ Y A H I S I  

  

  

Sıra 

-si 

  

Dövlət  qeydiyyat 

-si 

Lisenziya 

-si və tarixi 

Lisenziya 

verilən 

fəaliyyət 

növü və 

müddəti 

İş 

obyektinin 

adı, 

yerləşdiyi 

ərazi, 

Geoloji 

ayırma 

sahəsinin 

künj 

nöqtələrinin 

koordinatları 

Geoloji 

işlərin 

məqsədi 

İşlərin 

yerinə 

yetirilmə 

müddəti 

rüb, il 

Geoloji 

hesabatın 

Fonda 

təhvil 

verilmə 

müddəti 

rüb, il 

İşlərin 

smeta 

dəyəri (min 

manat) 

illik/ümumi 

Qeyd. 

Müvafiq 

təşkilatlarla 

razılaşdırma 

haqqında 

sənəd və 

tarixi 
Baş Son 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

  
                    

  

  

  

  

____________________________ 

(ijraçı təşkilatın adı və rəhbərin vəzifəsi) 

______________________ 

(imza) 

_____________________________ 

(adı, atasının adı, soyadı) 

M.Y. Dövlət qeydiyyatına alınma tarixi 

_____ildə dövlət qeydiyyatına alınan işlərin sıra və 

qeydiyyat nömrəsi 

_____ilə müddəti uzadılmış işlərin sıra nömrəsi 

Dövlət qeydiyyatı tələb olunmayan işlərin sıra 

nömrəsi Dövlət qeydiyyatından imtina olunan işlərin 

sıra nömrəsi və imtinanın səbəbləri 

  ___________________________________ 

___________________________________ 

  

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

  

M.Y. 
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər 

Nazirinin müavini 

__________________________ 

(imza) 

______________________________ 

(adı, atasının adı, soyadı) 

Dövlət Geoloji İnformasiya Fondunun 

rəisi 

________________________ 

(imza) 

_______________________________ 

(adı, atasının adı, soyadı) 

  

 


