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–  çoxmənzilli binalara, qeyri‐yaşayiş binalarına və hündürlüyü 12 metrdən çox olan yaşayış 

evlərinə münasibətdə – torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət, icarə və ya istifadə hüququnu 

təsdiq edən sənəd, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılmış layihə, müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının tikilinin inşa edilməsinə icazə barədə qərarı, istismara qəbul aktı; 

–  Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi qüvvəyə mindikdən (2013‐cü il yanvarın 

1‐dən) sonra inşa edilən tikililərə dair: 

–  tikintisinə icazə tələb olunan tikinti obyektləri üçün – torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət, icarə 

və ya istifadə hüququnu təsdiq edən sənəd, tikintiyə icazə verilməsi barədə qərar, tikinti 

layihəsinin memarlıq‐planlaşdırma bölməsi, tikinti obyektinin istismarına icazə; 

–  məlumatlandırma icraatının tətbiq edildiyi yaşayış evləri üçün – torpaq sahəsi üzərində 

mülkiyyət, icarə və ya istifadə hüququnu təsdiq edən sənəd, tikinti layihəsinin memarlıq‐

planlaşdırma bölməsi, sifarişçi tərəfindən tikinti başa çatdıqdan sonra müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanına məlumat verilməsini təsdiq edən sənəd; 

–  Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi qüvvəyə minənədək (2009‐cu il oktyabrın 1‐dək) dövlət 

və ya ictimai mənzil fondundan yaşayış sahəsinin verilməsinə dair müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

sərəncamı, order və ya mənzil kirayəsi müqaviləsi; 

–  2006‐ci il iyulun 6‐dan 2009‐cu il iyunun 24‐dək müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən daşınmaz 

əmlaka dair verilmiş şəhadətnamələr. 

Əlavələr, daşınmaz əmlak üzrə hüquqların dövlət qeydiyyatı üçün lazım olan sənəd və qaydanı Azərbaycan 

Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin qüvvəyə mindiyi tarixə (2013‐cü il 1 yanvar) münasibətdə 

tənzimləyir. 

Bundan əlavə, 2009‐cu il oktyabrın 1‐dək (Mənzil Məcəlləsi qüvvəyə minənədək) və 2006‐cı il iyulun 6‐dan 

2009‐cu il iyunun 24‐dək yerli icra hakimiyyəti orqanının sərəncamı, order və ya mənzil kirayəsi müqaviləsi, 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən daşınmaz əmlaka dair verilmiş şəhadətnamələr də çıxarış almaq 

üçün tələb olunan sənədlər siyahısına daxil edilib.  Yuxarıda qeyd edilən və müvafiq qaydada tələb olunan 

sənədləri təqdim etməklə çıxarış əldə etmək mümkün olacaqdır. 

Lakin istismara qəbul aktı tələb olunan tikinti obyektləri üzrə təqdim edilən hər hansı sənədlər, tikinti 

obyektinin istismara qəbul aktı  olmadıqda, çıxarış almaq üçün əsas olmayacaq. 
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