Layihə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
“Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
94-cü maddəsinin I hissəsinin 11-ci bəndinə əsasən qərara alır:
“Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, № 9, maddə 505; 2004-cü il, № 7, maddə
505; 2007-ci il, №5, maddə 442; 2009-cu il, № 10, maddə 768; 2010-cu il, № 5, maddə 374;
2011-ci il, № 4, maddə 262; 2011-ci il, № 12, maddə 1091; 2015-ci il, № 11, maddə 1251;
“Azərbaycan” qəzeti, 14 dekabr 2016-cı il, № 277; “Azərbaycan” qəzeti, 8 iyun 2017-ci il, №
122) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 1-ci maddə üzrə:
1.1. on dördüncü abzasda anlayışın adından sonra “ümumi qaz sərfiyyatı saatda 10 kub
metrədək olan, sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə olunan və” sözləri əlavə edilsin;
1.2. iyirminci abzasın sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və
aşağıdakı məzmunda abzaslar əlavə edilsin:
“texniki baxış – qaz paylayıcısının səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən qazlaşdırılmış
əraziyə və (və ya) yaşayış sahəsinə daxil olmaqla qaz qurğularının texniki təhlükəsizlik
qaydalarına uyğun istismar edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qаz qurğulаrına, tüstü
bacalarına və qazpaylayıcı şəbəkəyə keçirilən baxış;
texniki xidmət – sənaye qаz qurğusu olan istehlakçılara münasibətdə ixtisaslaşdırılmış
müəssisə, qaz paylayıcısı və ya xüsusi təlim keçmiş işçi heyəti tərəfindən, digər istehlakçılara
münasibətdə isə ixtisaslaşdırılmış müəssisə və ya qaz paylayıcısı tərəfindən onlar arasında
bağlanılmış texniki xidmət müqaviləsi əsasında qaz qurğularını, tüstü bacalarını və
qazpaylayıcı şəbəkəni texniki cəhətdən işlək vəziyyətdə saxlamaq üçün göstərilən xidmət.”
2. 3-cü maddə üzrə:
2.1. 4-cü hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Qaz paylayıcısının səlahiyyətli nümayəndələri məişət qаz qurğusu olan istehlakçıya 5 iş
günü əvvəl yazılı bildiriş göndərməklə məişət qaz qurğularının texniki təhlükəsizlik
qaydalarına uyğun istismar edilməsini təmin etmək məqsədi ilə həmin qurğulаra, tüstü
bacalarına və qazpaylayıcı şəbəkəyə ildə bir dəfədən az olmayaraq (payiz-qış mövsümü
başlayanadək) texniki baxış keçirilməsini təmin etməli, nəticələrini 2 nüsxədən ibarət aktla
rəsmiləşdirməli və aktın bir nüsxəsini istehlakçıya təqdim etməlidir. Bu maddənin 9-cu
hissəsində nəzərdə tutulan hallarda texniki baxış aktı 3 nüsxədə tərtib olunur. İstehlakçı bu
barədə xüsusi kitabda öz imzası ilə həmin sənədin alınmasını təsdiq etməlidir.”
2.2. Aşağıdakı məzmunda doqquzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci və on üçüncü
hissələr əlavə edilsin:
“9. Qaz paylayıcısının səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən texniki baxış keçirilərkən
texniki təhlükəsizlik qaydalarının pozulması ilə bağlı müvafiq inzibati xətanın əlamətləri
müəyyən edildikdə, bu barədə tərtib edilmiş texniki baxış aktında qeyd edilir və həmin aktın
bir nüsxəsi müvаfiq icrа hаkimiyyəti оrqаnına, bir nüsxəsi isə istehlakçıya təqdim edilir.
10. Müvаfiq icrа hаkimiyyəti оrqаnı qaz paylayıcısı tərəfindən qаz qurğulаrına, tüstü
bacalarına və qazpaylayıcı şəbəkəyə texniki baxışın bu Qanuna və texniki normativ hüquqi
aktlara uyğun həyata keçirilməsinə nəzarət edir.

11. Qaz paylayıcısının səlahiyyətli nümayəndələrinin texniki baxış keçirərkən aşkar
etdiyi istehlakçının təqsiri üzündən yol verilmiş pozuntular istehlakçı tərəfindən öz vəsaiti
hesabına aradan qaldırılır.
12. Texniki baxışın bu Qanunda və ya texniki normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş
qaydada və ya müddətdə həyata keçirilməməsi nəticəsində istehlakçı tərəfindən yol verilmiş
qəza və (və ya) bədbəxt hadisələrə səbəb ola biləcək pozuntular qaz paylayıcısının vəsaiti
hesabına aradan qaldırılır.
13. İstehlakçılar öz vəsaitləri hesabına qaz qurğularına, tüstü bacalarına və qazpaylayıcı
şəbəkəyə texniki xidmət göstərilməsini və nasazlıq olduğu təqdirdə onların təmirinin həyata
keçirilməsini təmin etməlidirlər.”
3. 4-cü maddənin ikinci hissəsinin birinci cümləsində “qaz ekspertləri” sözləri “qaz
paylayıcısının sifarişi ilə qaz ekspertləri, tikinti-quraşdırma işlərini yerinə yetirən podratçı”
sözləri ilə əvəz edilsin və ikinci cümləsində “görə” sözündən sonra “istehlakçıdan” sözləri
əlavə edilsin.
4. 13-cü maddə üzrə:
4.1. 6-cı hissənin yeddinci abzasında “müvаfiq icrа hаkimiyyəti оrqаnının” sözləri “qaz
paylayıcısının” sözləri ilə əvəz edilsin və “həmin оrqаnların göstərişi əsasında” sözləri
çıxarılsın;
4.2. 6-cı hissənin səkkizinci abzasında “müvаfiq icrа hаkimiyyəti оrqаnının” sözləri “qaz
paylayıcısının” sözləri ilə əvəz edilsin və “həmin оrqаnların göstərişi əsasında” sözləri
çıxarılsın.
4.3. 9-cu hissənin ikinci cümləsində “zədələnmiş” sözündən sonra “və ya nasazlıq
yaranmış” sözləri, “zədələnmə” sözündən sonra “və ya nasazlıq” sözləri, “tərəfindən”
sözündən sonra “istehlakçının zədələnmə və ya nasazlıq barədə məlumat verdiyi və ya bu
halın qaz paylayıcısı tərəfindən aşkar edildiyi gündən on beş gün müddətində” sözləri əlavə
edilsin.
4.4. 9-cu hissəyə aşağıdakı məzmunda altıncı, yeddinci və səkkizinci cümlələr əlavə
edilsin:
“Bu hissənin səkkizinci cümləsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, qaz sayğacı
olmadan istehlakçıya qazın verilməsi qadağandır. Qaz sayğacı bu hissədə nəzərdə tutulmuş
hallarda çıxarıldıqda (götürüldükdə), qaz paylayıcısı tərəfindən çıxarılmış qaz sayğacının
yerinə həmin gün qaz paylayıcısının vəsaiti hesabına müvəqqəti olaraq digər işlək vəziyyətdə
olan qaz sayğacı quraşdırılır. Sənaye qaz qurğusu olan istehlakçıya münasibətdə müvəqqəti
olaraq digər işlək vəziyyətdə olan qaz sayğacının həmin gün quraşdırılması mümkün
olmadıqda, bu hissənin ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş müddətdə qazın verilməsi
dayandırılmır.”
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