İNSAN RESURSLARI DEPARTAMENTİ

TESTLƏŞDİRMƏNİN TƏŞKİLİ ŞÖBƏSİ
“BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK”

XİDMƏT RƏİSİ (YAŞAYIŞ YERLƏRİNDƏ QAZ XƏTLƏRİNƏ VƏ MƏİŞƏT
QAZ CİHAZLARINA NƏZARƏT XİDMƏTİ) VƏZİFƏSİ ÜZRƏ MÖVZULAR
1. “Energetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu:
2. “Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu:
3. Qaz paylayıcısı tərəfindən qaz təchizatının ümumi şərtlərini təyin edən qaydalar:
4. Qazdan istifadə qaydaları üzrə:
- Təbii qaz istehlakçıları ilə qaz paylayıcısı arasında münasibətlərin tənzimlənməsi qaydaları;
- İstehlakçıların hüquqları və vəzifələri;
- Qazpaylayıcının hüquq və vəzifələri;
- Qaz şəbəkəsinə qoşulma və ayrılma şərtləri;
- İstehlakçılara verilən qazın keyfiyyəti, təzyiq və təchizatının etibarlılığı;
- İstifadə edilmiş qazın dəyərinin ödəmə şərtləri;
- Qaydaların yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarəti və bu nəzarəti yerinə yetirən orqanlar;
- Qazın alqı-satqı müqaviləsinin məzmunu, bağlanması şərtləri və qaydaları;
- Qaz sayğaclarının quraşdırılması və istismarı qaydaları;
- İstehlakçıya qazın verilməsinin dayandırılmasının əsasları, qazın alqı-satqı müqaviləsinin ləğvi
qaydaları;
- Təbii qazdan istifadə zamanı təhlükəsizliyin təmin edilməsi şərtləri.
5. Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları üzrə:
- Təbii qazın tərkibi, onun fiziki və kimyəvi xüsusiyyətləri;
- İstismarda olan qaz kəmərləri və avadanlıqlarının təzyiqə, təyinatına, çəkiliş növünə və xidmətinə
görə təsnifatı;
- Qaz sızmalarının aşkar edilməsi və aradan qaldırılması üsulları;
- Qaz kəmərləri və onların üzərində quraşdırılmış avadanlıqların xarakteristikası və təyinatı;
- Qaz kəmərləri və avadanlıqlarının istismarı, onlara texniki xidmət göstərilməsinin qaydaları və
təsnifatı;
- İstismarda olan qaz cihazlarına, onların quraşdırılmasına və yerləşdiyi otaqlara aid tələblər;
- Qaz təhlükəli işlərin icrası, onların növləri, sənədləşməsinə olan tələblər və şərtlər;
- Qaz kəmərləri və avadanlıqlarının istismarına aid normativlər, standartlar, təhlükəsiz istismarına
aid tələblər;
- Qaz kəmərlərinin tikintisi və quraşdırılmasına dair tələblər, boru və materiallar;
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- Qaz təsərrüfatında çalışan fəhlə və qulluqçuların biliklərinin yoxlanması və müxtəlif növ işlərin
icrasına icazə verilməsi;
- Yaşayış binalarında qaz təsərrüfatı qurğularının istismarı və ona cavabdehlik;
- Xarici və daxili qaz kəmərləri, onlara qoyulan texniki tələblər və istismar qaydaları;
- Yeni inşa edilmiş qaz kəmərləri və avadanlıqlarının istismara qəbulu qaydaları və onların
istismarda olan qaz kəmərlərinə qoşulmasına aid tələblər;
- Qaz kəmərlərinin möhkəmliyə və kipliyə sınanması normaları;
- Qaz xidməti müəssisələrində qaz təsərrüfatına cavabdeh şəxslərin təyin edilməsi və bu barədə
nümunəvi qaydalar;
- Qaz təsərrüfatına cavabdeh şəxslərin hüquq və vəzifələri;
- Baş verə biləcək qəza hadisələrinin qarşısının alınması planlarının işlənib hazırlanması üçün
göstərişlər;
- Yanar qazların təhlükəsizliyinə olan tələblər;
- Qaz cihazlarından təhlükəsiz istifadə qaydaları.
6. “Texniki təhlükəsizlik haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
7. Azərbaycan neft sənayesində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi üzrə:
- Qaz təhlükəli işlərin icrası zamanı təhlükəsizlik tədbirləri;
- Qaz təhlükəli işlərin icrası zamanı istifadə olunan alətlər;
- 3 pilləli nəzarət jurnalının aparılmasının məqsədi və işlənməsi;
- Qaz təhlükəli işlərin görülməsinə buraxılan işçilər barədə;
- Qaz təsərrüfatında peşə xəstəlikləri barədə.
8. “Yanğın təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu üzrə:
- Obyektlərdə yanğın təhlükəsizliyinə cavabdeh şəxslər;
- Yanğından mühafizə vasitələri və onlardan istifadə qaydaları;
- Qaz təsərrüfatında yanğınların baş vermə səbəbləri.

ƏDƏBİYYAT:
1. “Qaz təchizatı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti tərəfindən 30.06.1998-ci il tarixində imzalanmışdır - № 513- İQ
2. “Qaz paylayıcısı tərəfindən qaz təchizatının ümumi şərtlərini təyin edən qaydalar. Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 31.05.1999-cu il tarixli 87 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
3. “Qazdan istifadə qaydaları”. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12.05.2011-ci il
tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
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4. “Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları” SSRİ Dövlət dağ nəzarət Komitəsi, 1979
(Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12.05.2018-ci il tarixli 80 saylı qərarına əsasən
qüvvədədir.)
5. “Texniki

təhlükəsizlik
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Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti tərəfindən 02.11.1999-ci il tarixində imzalanmış – № 733 İQ
6. “Azərbaycan neft sənayesində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi”. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən 10.06.1997-ci il tarixində imzalanmışdır – 313 İQ
7. “İşçilərin sağlamlığı və Əməyin təhlükəsizliyi” soraq kitabı. SOCAR 2010-cu il Xoşbəxt
Yusifzadə
8. “Qaz təsərrüfatında texniki təhlükəsizlik qaydaları” Azəriqaz QSC-nin redaksiya heyəti. Bakı,
2005
9. Ə.Hacıyev “Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi qaydalarının tətbiqinə dair
1000 sual-1000 cavab”. 2017
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1. İstismarda olan qaz kəmərlərinin parametrləri hansı sənəddə qeyd edilir?
A) Qaz kəmərinin layihə-smeta sənədlərində
B) Kəmərin marşrut xəritəsində
C) Naryad-buraxılış sənədlərində
D) Raport sənədində
E) Qaz kəmərinin istismar pasportunda
2. Abonentlərdən daxil olmuş çağırışların icrası üçün hansı sənəd
doldurulmalıdır?
A) Bildiriş vərəqəsi
B) Çağırış vərəqəsi
C) Raport
D) Naryad-buraxılış vərəqəsi
E) Qarşılıqlı akt tərtib edilməlidir
3. Qaz kəmərində odlu işlərin icrası zamanı kəmərdə hansı təzyiq
saxlanılmalıdır?
A) Kəmər qazdan tam azad olunmalıdır
B) Aşağı təzyiqli qaz saxlanılmalıdır
C) 40-150 mm su sütunu
D) 500 mm su sütununa qədər
E) 20-30 mm su sütununa qədər
4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 80 saylı qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Qazdan istifadə qaydaları”na əsasən müqaviləyə görə istehlakçı
tərəfindən sərf olunmuş qazın miqdarı necə təyin edilir?
A) Qaz işlədən cihazların ümumi sərfinə görə
B) Qaz borusunun diametrinə görə
C) Qaz işlədən cihazların pasportunda nəzərdə tutulmuş normalara görə
D) Sayğac göstəricisinə görə
E) Razılaşma protokoluna görə
5.İstehlakçının qazla təmin edilməsi hansı sənədə əsasən həyata keçirilir?
A) Layihə-smeta sənədlərinə əsasən
B) Texniki şərtə əsasən
C) Texnoloji rejimə əsasən
D) Qazın alqı-satqı müqaviləsinə əsasən
E) Balans mənsubiyyəti sərhədini təyin edən akta əsasən

