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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
N AZ İ R L Ə R K AB İ N E T İ
QƏRAR
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il
2 fevral tarixli 18 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Elektrik enerjisindən istifadə Qaydaları”nda
dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin
səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti qərara alır:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il
2 fevral tarixli 18 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2005, № 2, maddə 121; 2006, № 1, maddə
59; 2009, № 1, maddə 32, № 10, maddə 846; 2010, № 1, maddə 49;
2012, № 2, maddə 183; 2013, № 6, maddə 738; 2014, № 1, maddə
69, № 2, maddə 201, № 7, maddə 925; 2016, № 4, maddə 772,
№ 5, maddə 955; 2017, № 3, maddə 478; 2018, № 3, maddə 624,
№ 8, maddə 1817, № 10, maddə 2174; 2020, № 6, maddə 788)
ilə təsdiq edilmiş “Elektrik enerjisindən istifadə Qaydaları”nda
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1. 1.3-cü bəndə aşağıdakı məzmunda beşinci abzas əlavə
edilsin:
“Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə elektrik
stansiyalarını istismar edən müstəqil enerji istehsalçısı ilə dövlət
elektroenergetika müəssisəsi, yaxud enerji təchizatı müəssisəsi
arasında elektrik enerjisinin alqı-satqısına dair müqavilələrdə
Azərbaycan
Respublikasının
Energetika
Nazirliyi
ilə
razılaşdırılmaqla, bu Qaydaların müddəalarından fərqli müddəalar
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nəzərdə tutula və həmin alqı-satqı müqavilələri bu Qaydalara əlavə
edilmiş birtipli müqavilələrdən fərqli formada bağlanıla bilər.”.
2. 2.1-ci bəndə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə
edilsin:
“Müstəqil enerji istehsalçısının alternativ və bərpa olunan enerji
mənbələri üzrə elektrik qurğularının şəbəkəyə qoşulmasına dair
texniki şərtlər müstəqil enerji istehsalçısı ilə dövlət elektroenergetika
müəssisəsi və ya enerji təchizatı müəssisəsi arasında bağlanılmış və
Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə razılaşdırılmış
şəbəkəyə qoşulma müqaviləsi ilə müəyyən olunur və bu zaman
şəbəkəyə qoşulma həmin müqavilənin tələblərinə uyğun həyata
keçirilir.”.
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