
Təsərrüfat (iqtisadi) fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar dövlət ekoloji 
ekspertizası rəylərinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı: 
 
 
o Torpaq sahəsinin istifadəsi barədə hüquqi sənəd, aidiyyəti üzrə ərazi icra 

orqanlarının ilkin razılıq sənədləri; 
o Təsərrüfat fəaliyyəti barədə məlumat (hər bir istehsalat və xidmət fəaliyyət sahəsi  

göstərilməklə); 
o İstifadə olunan avadanlıqların texniki-layihə sənədləri; 
o İstehsalatda istifadə olunan əsas və köməkçi xammal növləri barədə məlumat; 
o Təsərrüfat fəaliyyəti həyata keçirilən  xidmətin növü və layihə gücü; 
o İstifadə olunan enerji növləri; 
o Müəssisədə su təchizatı və çirkab suların axıdılması barədə məlumat (texniki şərt);  
o Müəssisədə əmələ gələn tullantıların idarə olunması barədə məlumat, istehsalat 

tullantılarının təkrar istifadəsinin mümkünlüyü, həcmi barədə məlumat; 
o Obyektin yerləşdirilməsi barədə Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbələrinin rəyi; 
o Təsərrüfat(iqtisadi) fəaliyyətə dair layihə sənədlərinin müvafiq memarlıq idarəsi 

tərəfindən razılaşdırılması barədə sənəd 
o Layihələndirmə işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunan maliyyə vəsaitinin məbləğini 

əks etdirən hüquqi sənəd (müqavilə); 
o Mühəndis geoloji işlərə dair rəy; 
Müsbət ekspertiza rəyinin verilməsindən imtina olunmadığı halda ödənilmiş ekspertiza 
haqqı məbləği barədə təsdiqedici sənəd. 
 
 
 

Aşağıdakı sənədlərin əsli sifarişçi tərəfindən şəxsən və ya poçt vasitəsilə təqdim edilir: 
 

 Ətraf mühitə təsirlərin qiymətləndirilməsi layihələri üzrə tərtib olunmuş ƏMTQ 
sənədi-3 nüsxə. 

 Ərazidə aparılmış mühəndisi geoloji işlərin hesabatı 
 Tikinti fəaliyyətinə dair tərtib olunmuş A-3 formalı layihə sənədləri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fiziki şəxslər üçün 
 
Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə 

 
 
Təsərrüfat (iqtisadi) fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar dövlət  ekoloji 

ekspertizası rəylərinin verilməsi  üçün 
  

 
 

Ə R İ Z Ə 
 

__________________________________________________________________ 
(müraciət edənin  adı, atasının adı, soyadı, VÖEN) 

__________________________________________________________________ 
 
 

Fəaliyyət növü:  __________________________________________________   
 

Fəaliyyətin həyata keçirildiyi rayon: 
_____________________________________ 
 
Şəxsiyyət vəsiqəsinə dair məlumatlar  
 

Seriya və nömrə: “________”_____________________________________ 

       Nə vaxt və kim tərəfindən verilib: ___________________________________ 

      Ünvan:  _____________________________________________________ 

    Tel:    ______________________ 
       Faks:  ______________________ 
 
       
                 Təqdim olunan məlumatların həqiqiliyini təsdiq edirik  
 
       
________________ (müraciət edənin imzası)            “ ____ “ ____________ 20 __ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Hüquqi şəxsin blankında) 
 
Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə 
 
  

Təsərrüfat (iqtisadi) fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar dövlət  ekoloji 
ekspertizası rəylərinin verilməsi  üçün 
 
 

Ə R İ Z Ə 
__________________________________________________________________ 
                                                        (müraciət edənin  tam adı, VÖEN) 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
                                                       (rəhbərin vəzifəsi, adı və soyadı) 

 
Fəaliyyət növü:  __________________________________________________   

 
Fəaliyyətin həyata keçirildiyi  
rayon:______________________________________ 

 

      Təşkilati-hüquqi forması:   _____________________________________ 

       Hüquqi ünvanı: ______________________________________________ 

       Fəaliyyət ünvanı:  ____________________________________________ 

    Fəaliyyət növü:  ______________________________________________ 
    Hesablaşma hesabının  nömrəsi:    _________________________________ 

      Tel:  _________________________________________________________     
      Faks:  ________________________________________________________ 
 
       
                 Təqdim olunan məlumatların həqiqiliyini təsdiq edirik  
     
                                                                                             ____________________                            
________________________       
     (müraciət edənin imzası)             (rəhbərin adı, soyadı) 
“ ____ “ ____________ 20 __ 
            
 
           Qeyd:  Ərizə möhürlə təsdiq olunmalıdır. 
 


