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Əziz həm və tən lər.
2018-ci il so na ya xın la-

şır. Tam əmin lik lə de mək 
olar ki, 2018-ci il öl kə miz 
üçün uğur lu il ol muş dur. 
Öl kə miz bü tün is ti qa mət-
lər üz rə uğur la, sü rət lə in-
ki şaf et miş dir. Azər bay can 
güc lü öl kə ki mi dün ya miq-
ya sın da özü nü təs diq lə yib. 
Bi zim bey nəl xalq möv qe-
lə ri miz da ha da möh kəm-
lə nib. Mən bu il 16 xa ri ci 
sə fər et mi şəm. Öl kə mi zə 
16 döv lət və hö ku mət baş-
çı sı sə fər et miş dir və bu, 
iki tə rəfl  i əla qə lə ri mi zin nə 
qə dər ge niş ol du ğu nu gös-
tə rir. Ey ni za man da, bey-
nəl xalq təş ki lat lar çər çi və-
sin də Azər bay can uğur la 
fəaliy yət gös tər miş dir. Biz 
bey nəl xalq aləm də la yiq li 
ye ri mi zi tu ta bil mi şik.

Qon şu öl kə lər lə əla qə-
lə ri miz da ha yük sək sə-
viy yə yə qal xıb. Bu, hər bir 
öl kə üçün çox önəm li dir, 
o cüm lə dən Azər bay can 
üçün. Qon şu döv lət lər lə 
həm si ya si, həm iq ti sa di və 
di gər sa hə lər də bir gə apar-
dı ğı mız iş lər böl gə də sa bit-
li yi da ha da möh kəm lən-
di rir. Sa bit li yə gəl dik də, 
de yə bi lə rəm ki, dün ya da 
gər gin lik, risk lər, təh did lər 
ar tır, Azər bay can isə sa bit-
lik mə ka nı dır. 2018-ci il də 
xal qı mız əmin-aman lıq, 
sa bit lik şə raitin də ya şa yıb. 
Sa bit li yin əsas sə bə bi və 

onun mən bə yi xalq-iq ti dar 
bir li yi dir.

Biz Av ro pa İtt  i fa qı ilə 
əla qə lə ri mi zi da ha da möh-
kəm lən dir mi şik. Bu il Av-
ro pa İtt  i fa qı ilə Azər bay-
can ara sın da im za lan mış 
Tə rəf daş lıq Priori tet lə ri 
sə nə di bu mü na si bət lə rin 
nə qə dər yük sək sə viy yə-
də ol ma sı nın tə za hü rü dür. 
Bu sə nəd də öl kə mi zin əra-
zi bü töv lü yü, su ve ren li yi, 
sər həd lə ri mi zin to xu nul-
maz lı ğı haq qın da çox ay-
dın fi  kir lər öz ək si ni ta pıb 
və bir da ha onu gös tə rir 
ki, Av ro pa İtt  i fa qı Er mə-
nis tan-Azər bay can Dağ lıq 
Qa ra bağ mə sə lə si nin həl-
lin də düz gün möv qe də dir.

İs lam həm rəy li yi mə-
sə lə lə rin də bi zim ro lu muz 
ar tır. İs lam Əmək daş lıq 
Təş ki la tı bu sa hə də apar-
dı ğı mız si ya sə tə çox yük-
sək qiy mət ve rir və tam 
əmin lik lə de mək olar ki, 
Azər bay can mü səl man 
alə min də öz güc lü ro lu nu 
da ha da güc lən di rə bi lib. 
Mü səl man öl kə lə ri tə rə fi n-
dən bi zə gös tə ri lən diq qət, 
hör mət və rəğ bət gös tə rir 
ki, Azər bay can bu sa hə-
də də bö yük uğur la ra nail 
olub dur.

Bu il Xə zər də ni zi nin 
hü qu qi sta tu su nun müəy-
yən ləş di ril mə si mə sə lə si 
öz həl li ni tap dı. Bu, he sab 
edi rəm ki, ta ri xi nailiy yət-
dir. Çün ki bil di yi niz ki mi, 

uzun il lər ər zin də bu mə-
sə lə həll olun ma mış qal-
mış dı. An caq bu, ha zır da 
öz həl li ni ta pıb və Azər-
bay can bu mə sə lə nin həl-
lin də öz də yər li töh fə si ni 
ver miş dir.

Er mə nis tan-Azər bay-
can Dağ lıq Qa ra bağ mü-
na qi şə si nin həl li işin də biz 
prin si pial möv qe yi miz də 
qa lı rıq. Bi zim möv qe yi miz 
haqq-əda lət möv qe yi dir. 
Bi zim möv qe yi miz bey-
nəl xalq hü qu qun nor ma 
və prin sip lə ri nə tam uy-
ğun dur. Dağ lıq Qa ra bağ 
ta ri xi, əzə li Azər bay can 
tor pa ğı dır. Bü tün dün ya 
öl kə mi zin əra zi bü töv lü-
yü nü ta nı yır. Er mə nis tan-
Azər bay can Dağ lıq Qa-
ra bağ mü na qi şə si yal nız 
öl kə mi zin əra zi bü töv lü yü 
çər çi və sin də öz həl li ni tap-
ma lı dır. BMT Təh lü kə siz-
lik Şu ra sı nın qət na mə lə ri 
tam ic ra edil mə li dir, iş ğal-
çı qüv və lər qeyd-şərt siz 
bi zim tor paq la rı mız dan çı-
xa rıl ma lı dır.

De yə bi lə rəm ki, mü-
na qi şə nin həl li işin də 
Azər bay can 2018-ci il də 
çox cid di möv qe lə rə ma-
lik ol du. Bil di yi niz ki mi, 
Er mə nis tan da 20 il ər zin-
də ha ki miy yə ti zəbt et miş 
kri mi nal, rüş vət xor, xun ta 
re ji mi çök dü və bu, Er mə-
nis ta nın Azər bay ca na qar-
şı apar dı ğı iş ğal çı si ya sə tin 
tam ifl  a sı dır. Onu da de yə 

bi lə rəm ki, bi zim Er mə nis-
ta na qar şı apar dı ğı mız çox 
dü şü nül müş, məq səd yön-
lü və prin si pial si ya sə ti miz 
öz bəh rə si ni ver di. Biz Er-
mə nis ta nı bü tün re gional 
və bey nəl xalq la yi hə lər dən 
təc rid edə bil mi şik, Er-
mə nis tan iq ti sa diy ya tı nın 
çök mə sin də bi zim pa yı-
mız da ki fa yət qə dər bö-
yük dür. He sab edi rəm ki, 
bu gün mü na qi şə nin həl li 
üçün ye ni və ziy yət ya ra-
nır. Ümid edi rəm ki, 2019-
cu il də bu sa hə də irə li lə yiş 
ola bi lər.

Bu nun la ya na şı, əl bət-
tə, he sab edi rəm ki, bi zim 
güc lü hər bi po ten sialı mız 
mü na qi şə nin həl li üçün 
əsas amil dir. Biz son il lər 
ər zin də öz hər bi qüd rə ti-
mi zi bö yük də rə cə də ar tı ra 
bil mi şik. Bu gün Azər bay-
can Or du su dün ya miq ya-
sın da güc lü or du lar sı ra-
sın da dır. Bu il öl kə miz də 
iki də fə ke çi ril miş hər bi 
pa rad bi zim gü cü mü zü, 
bi zim güc lü or du mu zun 
po ten sialı nı gös tə rir. Ən 
müasir si lah lar la, tex ni ka 
ilə təc hiz edil miş Azər bay-
can Or du su çox yük sək dö-
yüş qa bi liy yə ti nə ma lik dir 
və biz bu il bu nu bir da ha 
təs diq et dik. Azər bay can 
Or du su Azər bay can-Er-
mə nis tan sər hə di nin Nax-
çı van is ti qa mə tin də uğur lu 
əmə liy yat ke çi rə rək 11 min 
hek tar tor pa ğa tam nə za rət 
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edir. St ra te ji yük sək lik lə rin 
əl də edil mə si bi zə im kan 
ve rir ki, Er mə nis tan əra zi-
sin dən ke çən önəm li kom-
mu ni ka si ya la ra və yol la ra 
tam nə za rət edək.

Biz bun dan son ra da öz 
hər bi qüd rə ti mi zi ar tı ra ca-
ğıq. Biz Er mə nis tan-Azər-
bay can Dağ lıq Qa ra bağ 
mü na qi şə si ni sülh yo lu 
ilə həll et mək is tə yi rik və 
da nı şıq lar da iş ti ra kı mız 
bu nun əya ni sü bu tu dur. 
An caq hər kəs bi lir və bil-
mə li dir ki, mü na qi şə nin 
həl li üçün hər bi amil xü-
su si rol oy na yır və bun dan 
son ra da biz hər bi qüd rə ti-
mi zi ar tı ra ca ğıq.

Bu il məc bu ri köç kün lər 
üçün çox bö yük iş lər gö-
rü lüb. 5800 köç kün ailə si 
üçün ye ni ev lər, mən zil lər 
ti ki lib və on la ra təq dim 
edi lib. Bu, son il lər də re-
kord gös tə ri ci dir. Şə hid 
ailə lə ri nə, Qa ra bağ mü ha-
ri bə si əlil lə ri nə 626 mən zil 
ve ril miş dir və biz bu si ya-
sə ti gə lən il də da vam et di-
rə cə yik.

Əl bətt  ə ki, bü tün bu 
iş lə ri gör mək üçün güc-
lü iq ti sa diy yat ol ma lı dır 
və bu iq ti sa diy yat var. Bu 
gün Azər bay can iq ti sa-
di in ki şaf ba xı mın dan heç 
kim dən ası lı de yil. Azər-
bay can iq ti sa diy ya tı müs-
tə qil iq ti sa diy yat dır və bi-
zim müs tə qil si ya sə ti mi zi 
güc lən di rən amil dir. Bu il 
ümu mi da xi li məh sul ar-
tır, qey ri-neft sek to ru ar tır, 
sə na ye is teh sa lı ar tır, qey-
ri-neft sə na ye sek to run da 
isə ar tım 9 faiz dən çox dur. 
İx ra cı mız təx mi nən 40 faiz 
ar tıb. Öl kə iq ti sa diy ya tı na 
10 mil yard dol lar sər ma yə 
qo yu lub dur. Dün ya Ban-
kı nın “Doing Bu si ness” 
proq ra mı nın son he sab-

la ma la rın da Azər bay can 
dün ya miq ya sın da 25-ci 
ye rə la yiq gö rü lüb. Yə ni, 
bu, onu gös tə rir ki, apar dı-
ğı mız is la hat lar, şəff  afl  ıq, 
cid di iq ti sa di is la hat lar öz 
nə ti cə si ni ve rir və Dün ya 
Ban kı bu nu yük sək qiy-
mət lən di rir.

Biz müasir tex no lo gi-
ya la ra bö yük əhə miy yət 
ve ri rik. Bu il bi zim üçün cü 
pey ki miz or bi tə bu ra xıl-
mış dır. Bu, bö yük ha di sə-
dir. Azər bay can dün ya nın 
məh dud say da olan kos-
mik klu bu nun üz vü dür və 
bu sa hə də öz möv qe lə ri-
mi zi möh kəm lən di ri rik.

Bu il Cə nub Qaz Dəh li-
zi nin rəs mi açı lı şı ol muş-
dur. May ayın da biz bu 
möh tə şəm təd bi ri qeyd 
et miş dik. Bu, bö yük ta ri xi 
nailiy yət dir. Ey ni za man-
da, bu ilin iyun ayın da 
TA NAP la yi hə si də rəs mi 
ola raq açıl dı və be lə lik lə, 
Cə nub Qaz Dəh li zi nin tam 
ba şa çat ma sı üçün çox gö-
zəl im kan lar ya ran dı. Bu, 
bi zim ta ri xi nailiy yə ti miz-
dir və Azər bay can xal qı 
bun dan son ra onil lik lər ər-
zin də bu la yi hə lə rin fay da-

sı nı gö rə cək.
Bu il Ələt Ti ca rət Li-

ma nı nın açı lı şı nı qeyd et-
dik. Bu da ta ri xi la yi hə-
dir. Azər bay can nəin ki 
re gionun, Av ra si ya nın çox 
önəm li nəq liy yat mər kə zi-
nə çev ri lir. Şi mal-Cə nub, 
Şərq-Qərb dəh liz lə ri bi zim 
əra zi miz dən ke çir. Çox 
güc lü nəq liy yat inf rast ruk-
tu ru bi zə im kan ve rə cək ki, 
tran zit im kan la rı mız dan 
çox bö yük sə mə rə ilə is ti-
fa də edə bi lək.

Bil di yi niz ki mi, ilin 
əv və lin də mə nim Sə rən-
ca mım la 2018-ci il “Azər-
bay can Xalq Cüm hu riy yə-
ti İli” elan edil miş dir. Biz 
Azər bay can Xalq Cüm-
hu riy yə ti nin 100 il li yi ni 
həm öl kə miz də, həm də 
bir çox xa ri ci öl kə lər də bö-
yük tən tə nə ilə qeyd et mi-
şik. Bu gün kü Azər bay can 
Azər bay can Xalq Cüm hu-
riy yə ti nin va ri si dir. Azər-
bay can heç vaxt ta rix də 
bu qə dər güc lü, bu qə dər 
müs tə qil, bu qə dər azad 
ol ma mış dır.

Bu il öl kə miz də pre zi-
dent seç ki lə ri ke çi ril miş-
dir. Azər bay can xal qı bir 

da ha mə nə yük sək eti-
mad gös tər miş dir, mə nim 
fəaliy yə ti mə yük sək qiy-
mət ver miş dir. Mən son 15 
il ər zin də Pre zi dent ki mi 
ça lış mı şam ki, xal qa lə ya-
qət lə xid mət edim. Bun-
dan son ra da ça lı şa ca ğam 
ki, Azər bay ca nın in ki şa fı, 
Azər bay ca nın güc lən di ril-
mə si, xal qın ri fa hı nın art-
ma sı üçün əlim dən gə lə ni 
əsir gə mə yim. Mə nim bir 
ama lım var: güc lü Azər-
bay can döv lə ti qur maq və 
xal qa lə ya qət lə xid mət et-
mək.

Bu gün Dün ya Azər-
bay can lı la rı nın Həm rəy lik 
Gü nü dür. Bu für sət dən 
is ti fa də edə rək, dün ya da 
ya şa yan bü tün azər bay-
can lı la ra, soy daş la rı mı za 
öz sa lam la rı mı çat dı rı ram, 
on la ra uğur lar ar zu la yı-
ram.

Əziz həm və tən lər, əziz 
ba cı lar və qar daş lar.

Mən si zi Ye ni il bay ra-
mı və Dün ya Azər bay can-
lı la rı nın Həm rəy lik Gü nü 
mü na si bə ti lə ürək dən təb-
rik edi rəm.

Bay ra mı nız mü ba rək 
ol sun! 
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Sa hib kar lı ğın in ki şa fı, 
biz nes mü hi ti nin daim yax-
şı laş dı rıl ma sı Azər bay can 
Res pub li ka sı nın so sial-iq-
ti sa di in ki şa fı üçün bö yük 
əhə miy yət kəsb edir. Bu ba-
xım dan, ötən müd dət ər zin-
də sa hib kar lıq fəaliy yə ti nin 
tən zim lən mə si, sa hib kar la-
rın hü quq la rı nın və qa nu ni 
mə na fe lə ri nin qo run ma sı 
sa hə sin də mü hüm nailiy-
yət lər əl də olun muş və sa-
hib kar lı ğın in ki şa fı üçün 
bey nəl xalq təc rü bə də təs-
di qi ni tap mış dəs tək me xa-
nizm lə ri for ma laş mış dır.

Azər bay can Res pub li ka-
sı Kons ti tu si ya sı nın 109-cu 
mad də si nin 32-ci bən di ni 
rəh bər tu ta raq, sa hib kar-
lıq sub yekt lə ri nin elekt rik 
ener ji si və qaz təc hi za tı şə-
bə kə lə ri nə, su təc hi za tı və 
tul lan tı su la rın axı dıl ma-
sı sis tem lə ri nə qo şul ma 
pro se dur la rı nın da ha da 
tək mil ləş di ril mə si, tə ləb 
olu nan vax tın və ma liy yə 
xərc lə ri nin op ti mal laş dı rıl-
ma sı, on la ra gös tə ri lən xid-

mət lə rin yük sək sə viy yə də, 
key fi y yət lə, ra hat və sa hib-
kar məm nun lu ğu əsa sın da 
real laş dı rıl ma sı üçün Azər-
bay can Res pub li ka sı Pre zi-
den ti nin 2016-cı il 6 de kabr 
ta rix li 1138 nöm rə li Fər ma-
nı ilə təs diq edil miş “Azər-
bay can Res pub li ka sın da 
ki çik və or ta sa hib kar lıq sə-
viy yə sin də is teh lak mal la rı-
nın is teh sa lı na dair St ra te ji 
Yol Xə ri tə si”ndə nə zər də 
tu tul muş təd bir lə rin hə ya ta 
ke çi ril mə si ni tə min et mək 
məq sə di lə qə ra ra alı ram:

1. Müəy yən edil sin ki:
1.1. mik ro, ki çik və or ta 

sa hib kar lıq sub yekt lə ri nin 
(bun dan son ra – sa hib kar-
lar) qaz təc hi za tı şə bə kə lə-
ri nə, su təc hi za tı və tul lan tı 
su la rın axı dıl ma sı sis tem-
lə ri nə qo şul ma sı, həm çi nin 
möv cud qo şul ma lar da qa-
zın və su yun ümu mi bu-
ra xı lış həc mi nin, qo şul ma 
nöq tə lə ri nin də yiş di ril mə si 
aşa ğı da kı tə ləb lə rə əsas la-
nır:

1.1.1. sa hib kar la rın qaz 

təc hi za tı şə bə kə lə ri nə, su 
təc hi za tı və tul lan tı su la-
rın axı dıl ma sı sis tem lə ri nə 
qo şul ma sı ilə əla qə dar tex-
ni ki şərt lə rin və la yi hə sə-
nəd lə ri nin ha zır lan ma sı və 
ve ril mə si, ha be lə fi  zi ki qo-
şul ma nın hə ya ta ke çi ril mə-
si məq sə di lə mü ra ciət lə rin 
qə bu lu ki çik və or ta biz nes 
ev lə rin də (KOB ev lə rin-
də) və “ASAN Kom mu nal” 
mər kəz lə rin də (“ASAN 
Kom mu nal” mər kəz lə ri ya-
ra dıl ma yan re gion lar da isə 
“ASAN xid mət” mər kəz lə-
rin də) təş kil olu nur. Ti kin ti-
yə ica zə ic raatı çər çi və sin də 
şə hər sal ma ya və ti kin ti yə 
dair nor ma tiv sə nəd lə rin 
tə ləb lə ri nə uy ğun ola raq, 
ti kin ti ob yek ti üçün tex ni ki 
şərt lər, si fa riş çi nin ti kin ti-
yə ica zə ve rən or qa na (qu-
ru ma) mü ra ciəti ilə hə min 
or qa nın (qu ru mun) sor ğu-
su əsa sın da, bu Fər ma nın 
1.1.2–1.1.5-ci ya rım bənd lə-
rin də qeyd olun muş tə ləb-
lər nə zə rə alın maq la ve ri lir;

1.1.2. sa hib kar la rın qaz 
təc hi za tı şə bə kə lə ri nə, su 
təc hi za tı və tul lan tı su la-
rın axı dıl ma sı sis tem lə ri nə 
qo şul ma sı, həm çi nin qa zın 
və su yun ümu mi bu ra xı-
lış həc mi nin və qo şul ma 
nöq tə lə ri nin də yiş di ril mə si 
üçün tex ni ki şərt lər ödə niş-
siz ve ri lir;

1.1.3. sa hib kar la rın qaz 
təc hi za tı şə bə kə lə ri nə, su 
təc hi za tı və tul lan tı su la-
rın axı dıl ma sı sis tem lə ri nə 

qo şul ma sı, həm çi nin qa zın 
və su yun ümu mi bu ra xı-
lış həc mi nin də yiş di ril mə si 
haq la rı nın məb lə ği ni Azər-
bay can Res pub li ka sı nın 
Na zir lər Ka bi ne ti müəy yən 
edir. Bu haq lar dan baş qa, 
si fa riş çi dən şə bə kə lə rin və 
sis tem lə rin güc lən di ril mə-
si nə gö rə ödə niş tə ləb edi lə 
bil məz;

1.1.4. sa hib kar la rın qaz 
təc hi za tı şə bə kə lə ri nə, su 
təc hi za tı və tul lan tı su la rın 
axı dıl ma sı sis tem lə ri nə qo-
şul ma sı si fa riş çi nin mü ra-
ciət et di yi ta rix dən (xətt  in 
çə kil mə si iş lə ri nə sərf olu-
nan müd dət is tis na ol maq-
la) ən ge ci 20 gün ər zin də 
hə ya ta ke çi ri lir;

1.1.5. tə bii in hi sar da olan 
mü hən dis-kom mu ni ka si ya 
tə mi na tı xid mət lə ri gös tə-
rən təc hi zat müəs si sə lə ri 
hər bir şə hər və ra yon (şə-
hər ra yo nu is tis na ol maq la) 
in zi ba ti əra zi va hi di üz rə 
elekt rik ener ji si, qaz və su 
təc hi za tı şə bə kə lə ri və sis-
tem lə ri, hə min sis tem lər də 
möv cud qo şul ma im kan-
la rı nı (sər bəst güc lə ri) əks 
et di rən mə lu mat la rın mü-
va fi q in for ma si ya sis tem lə-
rin də yer ləş di ril mə si ni və 
mü tə ma di ola raq ye ni lən-
mə si tə min edir;

1.2. sa hib kar la rın tə ləb 
olu nan gü cü 150 kVt-a qə-
dər (150 kVt da da xil ol-
maq la, möv cud 0,4 kV-luq 
şə bə kə dən) olan möv cud 
və ya in şa edi lə cək ti kin ti 

Мик ро, ки чик вя ор та са щиб кар лыг суб йект ля ри нин ком му нал 
хид мят ля ря го шул ма про сес ля ри нин да ща да са дя ляш ди рил мя си щаг гын да 

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Фяр ма ны



Pre zi dent İl ham Əli yev 
Qə bə lə şə hə ri nin su təc hi-
za tı və ka na li za si ya sis tem-
lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı 
ilə bağ lı təd bir lər haq qın-
da Sə rən cam im za la yıb.

Sə rən ca ma əsa sən, Qə bə-
lə şə hə ri nin su təc hi za tı və 
ka na li za si ya sis tem lə ri nin 
ye ni dən qu rul ma sı iş lə ri nin 
ba şa çat dı rıl ma sı məq sə di 
ilə Azər bay can Res pub li ka-
sı Pre zi den ti nin 2018-ci il 22 
yan var ta rix li 3593 nöm rə li 
Sə rən ca mı ilə təs diq edil miş 

“Azər bay can Res pub li ka-
sı nın 2018-ci il döv lət büd-
cə sin də döv lət əsas lı və sait 
qo yu lu şu (in ves ti si ya xərc-
lə ri) üçün nə zər də tu tu lan 
və saitin 23 mil yon  ma na tı 
“Azər su” Açıq Səhm dar Cə-
miy yə ti nə ay rı lıb.

Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Na zir lər Ka bi ne ti nə 
bu Sə rən cam dan irə li gə-
lən mə sə lə lə ri həll et mək, 
Ma liy yə Na zir li yi nə isə  
gös tə ri lən məb ləğ də ma liy-
yə ləş mə ni tə min et mək tap-
şı rı lıb.
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ob yekt lə ri nin elekt rik ener ji si (gü cü) 
al ma sı üçün tex ni ki şərt lə rin ve ril mə-
si və ener ji təc hi za tı şə bə kə si nə qo şul-
ma sı qay da la rı və on la ra dair tə ləb lər 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti-
nin 2017-ci il 4 ap rel ta rix li 1313 nöm-
rə li Fər ma nı ilə təs diq edil miş “Sa hib-
kar la rın tə ləb olu nan gü cü 150 kVt-a 
qə dər (150 kVt da da xil ol maq la möv-
cud 0,4 kV-luq şə bə kə dən) olan möv-
cud və ya in şa edi lə cək ti kin ti ob yekt-
lə ri nin elekt rik ener ji si (gü cü) al ma sı 
üçün tex ni ki şərt lə rin, la yi hə sə nəd lə-
ri nin ha zır lan ma sı və ve ril mə si, ha be-
lə ener ji təc hi za tı şə bə kə si nə qo şul ma-
sı Qay da sı” ilə müəy yən edi lir.

2. Azər bay can Res pub li ka sı nın Na-
zir lər Ka bi ne ti:

2.1. Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Ener ge ti ka Na zir li yi, Azər bay can Res-
pub li ka sı nın İq ti sa diy yat Na zir li yi və 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Döv lət 
Neft Şir kə ti ilə bir lik də sa hib kar la-
rın ti kin ti ob yekt lə ri nin qaz təc hi za tı 
şə bə kə lə ri nə qo şul ma sı qay da sı nın, 
Azər bay can Res pub li ka sı nın İq ti sa-
diy yat Na zir li yi və “Azər su” Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti ilə bir lik də sa-
hib kar la rın ti kin ti ob yekt lə ri nin su 
təc hi za tı və tul lan tı su la rın axı dıl ma-
sı sis tem lə ri nə qo şul ma sı qay da sı nın 

la yi hə lə ri ni (la yi hə lər də bu Fər ma nın 
1-ci his sə sin də qeyd olu nan tə ləb lər 
əsa sın da hər bir sa hib kar lıq sub yek ti 
üçün ve ri lən qa zın və su yun bu ra xı-
lış həc mi nin yu xa rı həd lə ri ni gös tə ril-
mək lə) üç ay müd də tin də ha zır la yıb 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti nə təq dim et sin;

2.2. bu Fər ma nın 1.1.5-ci bən din də 
gös tə ri lən mə lu mat la rın mü hən dis-
kom mu ni ka si ya tə mi na tı xid mət lə ri 
gös tə rən təc hi zat müəs si sə lə ri nin in-
ter net sayt la rı na yer ləş di ril mə si for-
ma sı nı və müd də ti ni müəy yən edən 
qay da la rı üç ay müd də tin də təs diq 
et sin;

2.3. Azər bay can Res pub li ka sı Pre-
zi den ti nin akt la rı nın bu Fər ma na uy-
ğun laş dı rıl ma sı ilə bağ lı tək lifl  ə ri ni 
iki ay müd də tin də ha zır la yıb Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti nə 
təq dim et sin;

2.4. Azər bay can Res pub li ka sı Na-
zir lər Ka bi ne ti nin nor ma tiv hü qu qi 
akt la rı nın bu Fər ma na uy ğun laş dı rıl-
ma sı nı üç ay müd də tin də tə min edib 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti nə mə lu mat ver sin;

2.5. mər kə zi ic ra ha ki miy yə ti or-
qan la rı nın nor ma tiv hü qu qi akt la rı-
nın bu Fər ma na uy ğun laş dı rıl ma sı nı 

nə za rət də sax la sın və bu nun ic ra sı 
ba rə də üç ay müd də tin də Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti nə mə lu-
mat ver sin;

2.6. bu Fər man dan irə li gə lən di gər 
mə sə lə lə ri həll et sin.

3. Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Əd liy yə Na zir li yi mər kə zi ic ra ha ki-
miy yə ti or qan la rı nın nor ma tiv hü qu qi 
akt la rı nın və nor ma tiv xa rak ter li akt-
la rın bu Fər ma na uy ğun laş dı rıl ma sı nı 
tə min edib Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Na zir lər Ka bi ne ti nə mə lu mat ver-
sin.

4. Azər bay can Res pub li ka sı nın 
İq ti sa diy yat Na zir li yi, Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Ener ge ti ka Na zir li-
yi, Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti ya nın da Və tən daş la ra Xid mət 
və So sial İn no va si ya lar üz rə Döv lət 
Agent li yi, Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Döv lət Neft Şir kə ti, “Azə ri şıq” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə ti və “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə ti bu Fər man-
dan irə li gə lən zə ru ri təd bir lə rin ic ra-
sı nı tə min et sin lər.

İl ham Əli yev
Azər bay can Res pub li ka sı nın 

Pre zi den ti
Bakı şə hə ri, 25 de kabr 2018-ci il.

Qə bə lə şə hə ri nin su təc hi za tı və ka na li za si ya sis tem lə ri nin 
ye ni dən qu rul ma sına  23 milyon manat ayrılıb



“Azər su” ASC-nin səd ri 
Qorx maz Hü sey nov İs lam 
İn ki şaf Ban kı nın öl kə miz də 
hə ya ta ke çi ri lən inf rast ruk-
tur la yi hə lə rin də ya xın dan 
iş ti rak et di yi ni xa tır la da raq 
ban kın su təc hi za tı və ka na-
li za si ya sis tem lə ri nin ye ni-
dən qu rul ma sı  la yi hə lə rin də 
iş ti ra kı nı yük sək qiy mət lən-
di rib. Səhm dar Cə miy yə tin 
səd ri  “Azər bay ca nın 6 ra yo-
nun da mil li su təc hi za tı və 

ka na li za si ya proq ra mı la yi-
hə si” çər çi və sin də gö rül müş 
iş lər ba rə də mə lu mat ve rib. 
Qeyd olu nub ki, la yi hə lə rin 
əha tə et di yi şə hər lər də ye ni 
inf rast ruk tur la rın ya ra dıl-
ma sı əha li nin iç mə li su və 
ka na li za si ya xid mət lə rin dən 
is ti fa də si nin yax şı laş ma sı na 
töh fə ve rib.

İs lam İn ki şaf Ban kı nın 
Tür ki yə re gional mər kə zi-
nin di rek to ru Sa leh Ce las si 
“Azər bay ca nın 6 ra yo nun da 
mil li su təc hi za tı və ka na li-
za si ya proq ra mı la yi hə si”nin  
ic ra sın dan ra zı lı ğı nı bil di rib. 
Qeyd edib ki, la yi hə lə rin ic-
ra sı nın tam ba şa çat dı rıl ma sı 
üçün bü tün zə ru ri təd bir lər 
hə ya ta ke çi ri lə cək dir.

Gö rüş də “Azər bay ca nın 
6 ra yo nun da mil li su təc hi-

za tı və ka na li za si ya proq-
ra mı la yi hə si”nin  ic ra sı və 
pers pek tiv iş lər haq qın da 
ət rafl  ı mü za ki rə lər apa rı lıb.

Qeyd edək ki, İs lam İn-
ki şaf Ban kı ilə bir gə ma liy-
yə ləş di ri lən la yi hə çər çi və-
sin də Tər tər və Gə də bəy 
şə hər lə rin də su və ka na li-
za si ya, As ta ra şə hə rin də isə 

su şə bə kə lə ri nin ti kin ti si ye-
kun la şıb. Ha zır da Daş kə sən 
şə hə rin də la yi hə nin ic ra sı 
da vam et di ri lir. Qa zax şə hə-
rin də isə iç mə li su təc hi za tı 
və ka na li za si ya inf rast ruk-
tur la rı nın ye ni dən qu rul-
ma sı la yi hə si nin ic ra sı na 
2019-cu ilin əv və lin də baş la-
nı la caq.
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“Azər su” Açıq 
Səhm dar Cə miy yə tin-
də İs lam İn ki şaf Ban-
kı nın Tür ki yə re gional 
mər kə zi nin di rek to ru 
Sa leh Ce las si nin baş-
çı lıq et di yi nü ma yən də 
he yə ti ilə gö rüş ke çi ri-
lib.

29 no yabr 2018-ci il ta rix lə rin də 
Fran sa nın Mar sel şə hə rin də Dün ya Su 
Şu ra sı (DSŞ) İda rə He yə ti nin 66-cı ic la-
sı  ke çi ri lib. İc las da Şu ra nın 2015-2018-
ci il lə ri əha tə edən dövr üçün fəaliy yə ti, 
Bra zi li ya da ke çi ril miş 8-ci Dün ya Su 
Fo ru mu nun ye kun la rı, 2021-ci il də Se-
ne qal da ke çi ri lə cək 9-cu Dün ya Su Fo-
ru mu na ha zır lıq mə sə lə lə ri mü za ki rə 
olu nub.

30 no yabr 2018-ci il ta ri xin də isə 
DSŞ-nin 8-ci Baş As samb le ya sı işə baş-
la yıb. 40-dan çox öl kə dən 300-dən çox 
nü ma yən də nin qa tıl dı ğı təd bir də Azər-
bay can da təm sil olu nub. İki gün da-
vam edən təd bir də Şu ra nın st ra te gi ya sı, 
növ bə ti 3 il ər zin də fəaliy yət is ti qa mət-
lə ri, ma liy yə he sa bat la rı və təş ki la ti 
mə sə lə lər mü za ki rə olu nub. As samb le-
ya çər çi və sin də növ bə ti 3 il üçün DSŞ-

nin İda rə He yə ti üzv lü yü nə seç ki lər ke-
çi ri lib. Seç ki lər də dün ya üz rə 65 döv lət, 
özəl təş ki la tın, el mi müəs si sə lə rin na-
mi zəd li yi irə li sü rü lüb. “Azər su” ASC 
döv lət və hö ku mət təş ki lat la rı  ara sın da 
ke çi ri lən seç ki lər də  bö yük səs çox lu ğu 
qa za nıb. “Azər su” ASC-nin səd ri Qorx-
maz Hü sey nov İda rə He yə ti nin üz vü, 
“Su ka nal” El mi-Təd qi qat və La yi hə 
İns ti tu tu nun di rek tor müavi ni Fər da 
İma nov al ter na tiv üzv se çi lib.

As samb le ya çər çi və sin də Azər bay-
can nü ma yən də he yə ti Tür ki yə, ABŞ, 
Çin, Ko re ya Res pub li ka sı, Hin dis-
tan, Ya po ni ya,  Mə ra keş, Bra zi li ya və 
s. döv lət lə ri təm sil edən təş ki lat la rın 
nü ma yən də lə ri ilə gö rüş lər ke çi rib və 
qar şı lıq lı fi  kir mü ba di lə si apa rıb. Bey-
nəl xalq Su Re surs la rı As so si ya si ya sı-
nın rəh bər li yi ilə ke çi ri lən gö rüş də bu 
mö tə bər təş ki la tın bir sı ra  təd bir lə ri nin 

Azər bay can da ke çi ril mə si mə sə lə lə ri 
mü za ki rə olu nub.

Qeyd edək ki, DSŞ-yə üzv lük və 
qu ru mun İda rə He yə tin də təm sil çi lik  
qlo bal su prob lem lə ri nin,  st ra te ji hə-
dəfl  ə rin müəy yən edil mə si, qə rar la rın 
qə bul olun ma sın da iş ti rak ba xı mın dan 
əhə miy yət li dir. Bu sta tus dün ya nın in-
ki şaf et miş öl kə lə ri nin və qa baq cıl şir-
kət lə ri nin təc rü bə sin dən ya rar lan ma-
ğa, ye ni tex no lo gi ya la ra da ha asan çı xış 
əl də et mə yə im kan ve rir.

Mə lu mat üçün bil di rək ki, DSŞ qlo-
bal miq yas da su prob lem lə ri nin həl li 
məq sə di ilə 1996-cı il də ya ra dı lıb. Mən-
zil qə rar ga hı Fran sa nın Mar sel şə hə-
rin də yer lə şən qu rum da 50-dən çox öl-
kə dən 450  üzv təm sil olu nur. 2013-cü 
il dən DSŞ-yə üzv olan “Azər su” ASC 
2015-2018-ci il lər də təş ki la tın İda rə He-
yə tin də təm sil olu nub.

“Azər su” ASC ye ni dən Dün ya Su Şu ra sı nın 
İda rə He yə tin də təm sil olu na caq



7BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН Ноyabr - декабр  2018-ъи ил

Ümu mi su tu tu mu 164,5 
mil yon kub metr, fay da lı 
həc mi isə 156,3 mil yon kub-
metr olan su an ba rı nın eh-
ti ya tı nın da xi li mən bə lər 
he sa bı na for ma laş ma sı öl kə-
mi zin su təh lü kə siz li yi ba-
xı mın dan st ra te ji əhə miy yət 
da şı yır. An ba rın po ten sial 
eh ti ya tı bö yük ol du ğun dan  
da ya nıq lı iç mə li su təc hi za tı 
üçün eti bar lı mən bə  he sab 
edi lir. Üs tə lik, bu ra da top-
la nan ye rüs tü su la rın tə bii 
du rul ma dan keç mə si onun 
tə miz lən mə sin də əla və üs-
tün lük lər ya ra dır. 

Bü tün bun lar nə zə rə 
alı na raq Şəm kir çay su an-
ba rı nın ya xın lı ğın da  məh-
sul dar lı ğı sut ka da 140 min 
kub metr və ya sa ni yə də 1,6 
kub metr olan su tə miz lə yi ci 
qur ğu nun ti kin ti si nə qə rar 
ve ril miş dir. Şəm kir çay su tə-
miz lə yi ci qur ğu lar komp lek-
si nin ti kin ti la yi hə si nə qum 
fi ltr lə ri, reagent tə sər rü fa tı, 

hər bi ri nin tu tu mu 2500 kub-
metr olan 3 ədəd su an ba rı, 1 
ədəd trans for ma tor, xlo ra tor 
qur ğu su və  in zi ba ti bi na da-
xil dir.

Qur ğu nun su tə mi na-
tı Şəm kir çay su an ba rın dan 
ay rı lan su var ma ka na lı he-
sa bı na apa rı la caq. Bu ra dan 
gö tü rü lən su qum süz gəc-
lər də tə miz lən dik dən son ra 
an bar la ra ötü rü lə cək. An-
bar la ra da xil olan və çı xan 
su yun miq da rı, an bar lar da 
top la nan su eh ti ya tı nın həc-
mi, su yun təz yi qi, si yirt mə-

lə rin iş re ji mi və iş çi və ziy yə-
ti, elə cə də su yun bu la nıq lıq 
sə viy yə si və qa lıq xlo run 
miq da rı on layn re jim də tən-
zim lə nə cək. Bü tün bu pro-
ses lə rə SCA DA sis te mi va si-
tə si lə nə za rət olu na caq. Ye ni 
ya ra dı la caq mən bə he sa bı na 
Şəm kir, Sa mux, Gən cə şə-
hər lə ri və ma gist ral kə mər-
lə rin marş ru tu üzə rin də 
yer lə şən ya şa yış mən tə qə-
lə ri da ya nıq lı və key fi y yət li 
iç mə li su ilə tə min olu na caq. 

Şəm kir çay su tə miz lə yi ci 
qur ğu sun dan Gən cə şə hə-
ri nə su yun ve ril mə si ni tə-
min et mək üçün  uzun lu ğu 
27,5 km olan ma gist ral su 
kə mə ri nin ti kin ti si ar tıq ye-
kun laş mış,  bu kə mər dən Sa-
mux şə hə ri və ra yo nun bə zi 

kənd lə ri nə, elə cə də Göy göl 
ra yo nu nun bir sı ra kənd lə-
ri nin su təc hi za tı nı yax şı laş-
dır maq məq sə di lə çı xış lar 
ve ri lib. Bu nun la ya na şı, qur-

ğu dan Şəm kir şə hə ri nə dək 
16,5 ki lo metr uzun lu ğun da 
ma gist ral su kə mə ri ti ki lə rək 
şə hər şə bə kə si nə bir ləş di ri-
lib.

Qeyd edək ki, Gən cə və 
Şəm kir şə hər lə ri üçün al-
ter na tiv mən bə he sab olu-
nan Şəm kir çay su tə miz-
lə yi ci qur ğu su is tis ma ra 
ve ril dik dən son ra bu mən bə-
dən Gən cə şə hə ri nə sa ni yə-
də 1141 litr, Şəm kir şə hə ri nə 
187 litr, Sa mux  şə hə ri nə 85 
litr,  kənd lə rə isə 50 litr  iç-
mə li su ve ri lə cək. Bu da 3 şə-
hər də və ət raf kənd lər də 400 
mi nə dək in sa nın  key fi y yət li 
və da ya nıq lı iç mə li su tə mi-
na tı na im kan ya ra da caq dır. 
“Azər su” ASC-nin si fa ri şi ilə 
in şa edi lən Şəm kir çay su tə-
miz lə yi ci qur ğu la rı nın in şa sı 
üz rə iş lə rin ar tıq 80 faizi ye-
ri nə ye ti ri lib və ti kin ti-qu raş-
dır ma iş lə ri nin ya xın 2-3 ay 
ər zin də ba şa çat dı rıl ma sı nə-
zər də tu tu lur.

Ümu mi lik də, Şəm kir çay 
su an ba rı re gion la rın so sial-
iq ti sa di in ki şa fı na va cib töh-
fə dir və müs tə qil lik il lə rin də 
real laş dı rı lan ən mü hüm la-
yi hə lər dən bi ri dir. Bu la yi hə 
ər zaq təh lü kə siz li yi, in san la-
rın hə yat şə raiti nin, mad di 
ri fah ha lı nın yax şı laş dı rıl-
ma sı, böl gə nin iç mə li su ya 
olan tə lə ba tı nın ödə nil mə si 
ba xı mın dan xü su si əhə miy-
yət li dir.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti “Azər bay can Res-
pub li ka sı re gion la rı nın so sial-iq ti sa di in ki şa fı Döv lət 
Proq ra mı”na uy ğun ola raq böl gə lər də iç mə li su təc hi za tı 
və ka na li za si ya sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı ilə bağ lı 
mü hüm la yi hə lər hə ya ta ke çi rir. Res pub li ka nın qərb böl-
gə si nin iç mə li və su var ma su yu ilə tə mi na tın da mü hüm 
əhə miy yət da şı yan Şəm kir çay su an ba rı nın is tis ma ra ve-
ril mə si ət raf şə hər və ra yon la rın iç mə li su ilə tə mi na tı üçün 
bö yük im kan lar ya ra dıb. 

Шям кир чай су тя миз ля йи ъи гур ьу су нун 
ти кин ти си йе кун лаш маг цз ря дир
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Bu mü na si bət lə To vuz 
ra yo nu nun Xa tın lı kən din də 
ke çi ri lən açı lış mə ra si min də 
To vuz Ra yon İc ra Ha ki miy-
yə ti nin baş çı sı Məm məd 
Məm mə dov son il lər ra yon-
da hə ya ta ke çi ri lən so sial inf-
rast ruk tur la yi hə lə ri ba rə də 
mə lu mat ve rib. O, qeyd edib 
ki,  To vuz şə hə ri üçün ye ni 
su mən bə yi nin ya ra dıl ma sı 
ilə ya na şı, kənd lər də də su 
la yi hə lə ri ic ra olu nub. Su-
dan əziy yət çə kən kənd lər də 
ic ra olu nan la yi hə mü hüm 
ha di sə dir və əha li nin so sial-
məişət şə raiti nin yax şı laş dı-
rıl ma sın da iç mə li su ilə tə mi-
nat mü hüm yer tu tur.

“Azər su” ASC-nin sədr 
müavi ni Sey mur Se yi dov 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
kənd əha li si nin iç mə li su təc-
hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı nı 
xü su si diq qət də sax la dı ğı nı 
xa tır la da raq bu sa hə də iş lə-

rin da vam et di ril di yi ni vur-
ğu la yıb. Bil di rib ki, 2017-ci 
il də 170, 2018-ci il də isə 41 

kənd də iç mə li su la yi hə lə ri 
ic ra olu nub. Bu il ic ra edi lən 
la yi hə lər çər çi və sin də kənd-
lər də 300 km-dən ar tıq ma-
gist ral və pay la yı cı su xət lə ri 
çə ki lib, 14 su bar te zian qu yu-
su qa zı lıb, əha li nin ümu mi 
is ti fa də si məq sə di lə 1000-
dən ar tıq bu laq qu raş dı rı lıb.

Təd bir də çı xış edən kənd 

sa kin lə ri bil di rib lər ki, in di-
yə dək iç mə li su ya olan tə lə-

bat la rı nı key fi y yət siz qu yu 
su la rı və uzaq mə sa fə lər dən 
da şı nan ar te zian su la rı ilə 
ödə yir di lər. Xü su si lə yay ay-
la rın da su tə mi na tın da çə tin-
lik lər ya ra nır dı. Sa kin lər bu 
sa hə də ki prob lem lə rin həl li-
nə gös tə ri lən diq qət və qay-
ğı ya gö rə Pre zi dent İl ham 
Əli ye və min nət dar lıq la rı nı 
bil di rib lər.  

To vuz ra yo nun da hə ya ta 
ke çi ri lən la yi hə lər ra yo nun 
Qə dir li, Xa tın lı, Çi lov dar-
lı, Qa ra xan lı və Əli mər dan lı 
kənd lə ri ni əha tə edib. Su təc-
hi za tı la yi hə lə ri nin ic ra sı na 
2018-ci ilin ya yın da baş la nı-
lıb. Kənd sa kin lə ri ni iç mə li 
su ilə tə min et mək üçün su 
mən bə yi su bar te zian qu yu-
la rı se çi lib. La yi hə yə uy ğun 
ola raq 2 su bar te zian qu yu su 
qa zı lıb, hər bi ri nin tu tu mu 
600 kub metr olan 2 möv cud 
su an ba rı ye ni dən qu ru la-
raq is tis ma ra  ve ri lib. Ey ni 
za man da an bar əra zi sin də 
müasir hid ro for tip li na-
sos stan si ya sı qu raş dı rı lıb. 
Kənd lər də müx tə lif diametr-
li bo ru lar la 42 km su xət lə ri 
çə ki lib və əha li nin ümu mi 
is ti fa də si üçün 184 bu laq 
qu raş dı rı lıb. Ar tıq kənd lə rə 
su yun ve ril mə si nə baş la nı-
lıb. To vuz ra yo nu nun 5 kən-
din də ic ra olu nan iç mə li su 
la yi hə sin dən 12 min dən çox 
sa kin fay da la nıb. Su təc hi za-
tı ümu mi is ti fa də əsa sın da 
bu laq lar va si tə si lə  apa rıl dı-
ğın dan əha li dən ödə niş tə ləb 
olun mur.

Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin “Əha li nin 
iç mə li su ilə tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı na dair əla və 
təd bir lər haq qın da” 09 ap rel 2018-ci il ta rix li  Sə rən ca-
mı na uy ğun ola raq To vuz ra yo nun da hə ya ta ke çi ri lən 
la yi hə lər uğur la ic ra olu nub. Cəb hə böl gə sin də yer lə şən 
To vuz ra yo nu nun 5 kən din də ye ni su təc hi za tı inf rast-
ruk tu ru ya ra dı lıb və kənd sa kin lə ri nin key fi y yət li su ya 
çı xı şı tə min edi lib.

То вуз ра йо ну нун 5 кян ди нин 
су тяъщизаты йахшылашдырылыб



Kənd lə rə iç mə li su yun 
ve ril mə si mü na si bə ti ilə 
Ağ dam ra yo nu nun Bal lar 
kən din də ke çi ri lən təd bir də 
ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Va qif Hə sə nov son 
il lər ra yon da hə ya ta ke çi ri-
lən so sial inf rast ruk tur la yi-
hə lə ri ba rə də mə lu mat ve rib.  

Bil di rib ki, cəb hə böl gə sin də 
yer lə şən Ağ dam ra yo nun-
da  iç mə li su ilə tə mi nat hə-
mi şə ak tual olub. Əsas su 
mən bə lə ri nin iş ğal al tın da 
ol ma sı sə bə bin dən ra yo nun 
su ilə tə mi na tın da çə tin lik lər 
olur du. Bu ba xım dan su dan 
əziy yət çə kən kənd lər də ic ra 
olu nan la yi hə sa kin lə rin so-
sial-məişət şə raiti nin yax şı-
laş dı rıl ma sı na sə bəb olub. 

“Azər su” ASC-nin sədr 
müavi ni Sey mur Se yi dov 
əha li nin iç mə li su ilə tə mi-
na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı is-
ti qa mə tin də hə ya ta ke çi ri lən 

la yi hə lər ba rə də mə lu mat 
ve rib. Bil di rib ki, Pre zi dent 
İl ham Əli yev kənd ya şa yış 
mən tə qə lə ri nin iç mə li su ilə 
tə min edil mə si ni xü su si və-
zi fə ki mi qar şı ya qo yub. Bu 
is ti qa mət də hə ya ta ke çi ri lən 
la yi hə lər sı ra sın da cəb hə ya-
nı əra zi lər də yer lə şən kənd-

lə rin iç mə li su təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı mü hüm 
əhə miy yət kəsb edir. Ümu-
mi lik də 2018-ci il də 41 kən-
din iç mə li su təc hi za tı yax-
şı laş dı rı lıb, növ bə ti il lər də 

di gər kənd lər də də be lə la yi-
hə lər ic ra olu na caq.

Təd bir də çı xış edən kənd 
sa kin lə ri bil di rib lər ki, in di-
yə dək iç mə li su ya olan tə lə-
bat la rı nı key fi y yət siz qu yu 
su la rı və uzaq mə sa fə lər dən 
da şı nan ar te zian su la rı ilə 
ödə yir di lər. Sa kin lər bu sa-

hə də ki prob lem lə rin həl li nə 
gös tə ri lən diq qət və qay ğı ya 
gö rə Pre zi dent İl ham Əli ye-
və min nət dar lıq la rı nı bil di-
rib lər.  

Ağ dam ra yo nu nun Ha-
cı tu ral lı və Bal lar kənd lə rin-
də su təc hi za tı la yi hə lə ri nin 
ic ra sı na 2018-ci ilin ya yın da 
baş la nı lıb. Kənd sa kin lə ri-
ni iç mə li su ilə tə min et mək 
üçün su mən bə yi su bar te-
zian qu yu la rı se çi lib. La-
yi hə yə uy ğun ola raq 2 su-
bar te zian qu yu su qa zı lıb. 
Kənd lər də müx tə lif diametr-
li bo ru lar la 9,4 km su xət lə ri 
çə ki lib və əha li nin ümu mi 

is ti fa də si üçün 48 bu laq qu-
raş dı rı lıb. Ar tıq kənd lə rə su-
yun ve ril mə si nə baş la nı lıb. 
Ağ dam ra yo nu nun 2 kən-
din də ic ra olu nan iç mə li su 
la yi hə sin dən 1000-dən çox 
sa kin fay da la nıb. Su təc hi-
za tı ümu mi is ti fa də əsa sın da 
bu laq lar va si tə si lə  apa rıl dı-

ğın dan əha li dən ödə niş tə ləb 
olun mur.

Qeyd edək ki, Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İl ham Əli ye vin “Əha li-
nin iç mə li su ilə tə mi na tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı na dair əla-
və təd bir lər haq qın da” 09 
ap rel 2018-ci il ta rix li Sə rən-
ca mı, elə cə də döv lət in ves-
ti si ya proq ra mı çər çi və sin də 
2018-ci il də ic ra olu nan la yi-
hə lər 19 ra yo nu nun 41 ya şa-
yış mən tə qə si ni  əha tə edir. 
Bu la yi hə lər 58 min dən çox 
sa ki nin iç mə li su təc hi za tı-
nın yax şı laş dı rıl ma sı na he-
sab la nıb.
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Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin “Əha li nin 
iç mə li su ilə tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı na dair əla-
və təd bir lər haq qın da” 09 ap rel 2018-ci il ta rix li Sə rən-
ca mı na uy ğun ola raq Ağ dam ra yo nun da ic ra olu nan 
iç mə li su təc hi za tı la yi hə si ye kun la şıb. La yi hə çər çi və-
sin də ra yo nun Ha cı tu ral lı və Bal lar kənd lə rin də ye ni 
iç mə li su təc hi za tı inf rast ruk tu ru ya ra dı lıb. 31 De kabr 
Dün ya Azər bay can lı la rı nın Həm rəy li yi  Gü nü və Ye ni il 
bay ra mı ərə fə sin də kənd lə rə iç mə li su yun ve ril mə si ilə 
bağ lı açı lış mə ra si mi ke çi ri lib.  

Аь дам ра йо ну нун ъяб щя бюл эя син дя йер ля шян 
2 кян ди нин ич мя ли су проб ле ми щялл еди либ



Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti İl ham Əli ye vin 30 mart 2018-ci 
il ta  rix  li sə  rən  ca  mı  na əsa  sən, To  vuz 
şə  hə  ri  nin su təc  hi  za  tı  nın yax  şı  laş  dı -
rıl  ma  sı məq  sə  di ilə ye  ni su mən  bə  yi  
ya  ra  dı  lır. Bu məq  səd  lə Zə  yəm  ça  yın 
ya  ta  ğın  da 1774 metr uzun  lu  ğun  da 
dre  naj tip  li su  gö  tü  rü  cü qur  ğu in  şa edi -
lir. Qur  ğu  dan sa  ni  yə  də 100 litr su  yun 
gö  tü  rül  mə  si nə  zər  də tu  tu  lur. Ha  zır  da 
çay ya  ta  ğın  da qa  zın  tı və dre  naj sis  tem -
lə  ri  nin qu  rul  ma  sı iş  lə  ri da  vam et  di  ri  lir. 
Zə  yəm  ça  yın mən  bə  yin  də su  gö  tü  rü  cü 
qur  ğu  nun gə  lən ilin əv  və  lin  də is  tis  ma -
ra ve  ril  mə  si nə  zər  də tu  tu  lur.

Bu  ra  dan gö  tü  rü  lə  cək su  yun To  vuz 
şə  hə  ri  nə özüaxım  lı re  jim  də nəq  li məq -
sə  di  lə 530 mm diametr  li po  lad bo  ru -
lar  la 26 km uzun  lu  ğun  da ma  gist  ral su 
kə  mə  ri çə  ki  lib. Su  gö  tü  rü  cü qur  ğu  da 

iş  lər ye  kun  laş  dıq  dan son  ra ma  gist  ral 
kə  mər  lə To  vuz şə  hə  ri  nə iç  mə  li su  yun 
ve  ril  mə  si  nə baş  la  nı  la  caq. Bu  nun  la da 
yay ay  la  rın  da şə  hə  rin və ət  raf  kənd  lə -
rin iç  mə  li su tə  mi  na  tın  da in  di  yə qə  dər 
ya  ra  nan prob  lem  lər bir da  ha mü  şa  hi -
də olun  ma  ya  caq.

Ye  ri gəl  miş  kən, döv  lət baş  çı  sı  nın 
mü  va  fi q sə  rən  cam  la  rı  na əsa  sən, To -
vuz şə  hə  ri ilə ya  na  şı, Gə  də  bəy, Le  rik, 
Şa  ma  xı şə  hər  lə  rin  də də al  ter  na  tiv su 
mən  bə  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı iş  lə  ri da  vam 
et  di  ri  lir.

“Azər su” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə ti is teh lak çı-
la ra gös tə ri lən xid mət lə rin 
asan laş dı rıl ma sı, bu sa hə də 
şəff  afl  ı ğın və ope ra tiv li yin 
tə min edil mə si məq sə di lə 
müasir in for ma si ya tex no-
lo gi ya la rın tət bi qi ni da vam 
et di rir. “Elekt ron hö ku mət” 
por ta lı haq qın da Əsas na-
mə”nin təs diq edil mə si və 
elekt ron xid mət lə rin  ge niş-

lən di ril mə si ilə bağ lı  təd-
bir lər ba rə də” Azər bay can  
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
Fər ma nı na uy ğun ola raq 
“Azər su” ASC tə rə fi n dən 14-
cü "Su nü mu nə lə ri nin yox la-
nıl ma sı na dair mü ra ciət” ad-
lı elekt ron xid mət is ti fa də yə 
ve ri lib.

Ye ni xid mət ödə niş li əsas-
lar la iç mə li su (bu laq, qu yu, 
kəh riz, su bar te zian su la rı və 

s.), üz gü çü lük-ho vuz su yu, 
isit mə su yu, su var ma su yu 
və tul lan tı su nü mu nə lə ri nin 
la bo ra to ri ya da yox la nıl ma sı 
üçün mü ra ciətin edil mə si ni 
nə zər də tu tur. 

Bu nun üçün www.e-gov.
az  por ta lın da qey diy yat dan 
keç miş və tən daş lar por ta-
lın xid mət lər böl mə sin də 
“Azər su” ASC, da ha son ra 
“Su nü mu nə lə ri nin yox la nıl-
ma sı na dair mü ra ciət” ad lı 
elekt ron xid mə ti seç mə li dir. 
Mü ra ciətin qey diy ya ta alın-
ma sı üçün tələb olunan mə-
lu mat la rı sis te mə elekt ron 
for ma da da xil edil mə li dir.

Nü mu nə lər üz rə apa rı la-
caq ana liz lə rin gös tə ri ci lə ri 
se çil dik dən son ra is ti fa də-
çi lər  mü va fi q böl mə də nü-
mu nə nin yox la nıl ma sı üz rə 
xid mət haq la rı ilə ta nış ola 
bi lər. Si fa riş çi xid mə tin gös-
tə ril mə si nə ra zı lıq ver di yi ni 

“Xid mə tin hə ya ta ke çi ril mə-
si pro se du ru ilə ta nış ol dum 
və şərt lər lə ra zı yam” se çi mi 
ilə təs diq et mə li dir.

Da xil olan mü ra ciətə 
“Azər su” ASC-nin Mər kə-
zi La bo ra to ri ya sı nın əmək-
daş la rı tə rə fi n dən ba xı lır və 
təq dim olu nan mə lu mat lar 
düz gün ol du ğu təq dir də 
mü ra ciət ic ra üçün qə bul 
olu nur. Nü mu nə lə rin ün-
van dan gö tü rül mə si, si fa riş-
çi ilə mü qa vi lə bağ la nıl ma sı 
la bo ra to ri ya nın mü tə xəs sis-
lə ri tə rə fi n dən tə min edi lir. 
Ödə niş edil dik dən və nü-
mu nə lə rin yox la nıl ma sı  ye-
kun laş dıq dan son ra si fa riş-
çi yə elekt ron poçt va si tə si lə 
mə lu mat ve ri lir. Ana liz lə rin 
nə ti cə lə ri ni Mər kə zi La bo ra-
to ri ya dan  ka ğız da şı yı cı da 
və ya www.e-gov.az  por ta-
lın dan elekt ron for ma da əl-
də et mək müm kün dür.
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də olun  ma  ya  caq.



İç mə li su sek to run da 
dün ya nın uni kal qur ğu la-
rın dan sa yı lan Cey ran ba tan 
Ult ra süz gəc li Su tə miz lə yi-
ci Qur ğu lar Komp lek si nə 
müx tə lif sa hə lə ri təm sil edən 
mü tə xəs sis lə rin sə fər lə ri təş-
kil olu nur.  Komp lek sin bu 
də fə ki qo naq la rı Azər bay can 
Döv lət Neft və Sə na ye Uni-
ver si te ti nin (ADN SU) Neft-
me xa ni ka fa kül tə si nin pro-
fes sor-müəl lim he yə ti olub.

Cey ran ba tan Ult ra süz-
gəc li Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar 
Komp lek si ilə ta nış lıq çər çi-
və sin də qo naq la ra Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə 
əha li nin iç mə li su təc hi za tı 
və ka na li za si ya xid mət lə-
rin dən is ti fa də si nin yax şı-
laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də 

hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lər 
ba rə də ət rafl  ı mə lu mat ve ri-
lib. Bil di ri lib ki, 2011-ci il də 
tə mə li qo yul muş komp leks 
2015-ci il də Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin iş ti ra kı ilə is tis ma ra 
ve ri lib. Məh sul dar lı ğı sa ni-
yə də 6,6 kub metr və ya sut-
ka da 570 min kub metr olan 
komp leks də su yun ema lı 
5280 ədəd memb ran tip li 
süz gəc lər də apa rı lır. Ənə nə-
vi tə miz lə mə qur ğu la rın dan 
fərq li ola raq bu komp leks də 
su heç bir kim yə vi tə miz lən-
mə apa rıl ma dan tam qa pa lı, 
av to ma tik re jim də, me xa ni-
ki üsul la tə miz lə nir. Bu ra-
da emal olu nan su Dün ya 
Sə hiy yə Təş ki la tı nın, di gər 
bey nəl xalq qu rum la rın qə-
bul et di yi  stan dart la ra tam 

ca vab ve rir.  Qeyd olu nub ki, 
komp leks 2016-cı il də Abu-
Da bi şə hə rin də ke çi ril miş 
Qlo bal Su Sam mi tin də dün-
ya nın ən önəm li su la yi hə lə-
rin dən bi ri se çi lib. Bu komp-
leks he sa bı na Ba kı şə hə ri 
və Ab şe ron ya rı ma da sı nın 
bö yük his sə si, ümu mi lik də 
1 mil yon dan çox sa kin yük-
sək key fi y yət li iç mə li su ilə 
tə min olu nub.

Komp leks lə ta nış lıq çər-

çi və sin də qo naq lar mər kə zi 
ida rəet mə sis te mi - SCA DA 
ota ğın da ida rəet mə pro ses-
lə ri ni iz lə yib lər.

Da ha son ra ADN SU-nun 
mü tə xəs sis lə ri “Azər su” 
ASC-nin Mər kə zi La bo ra to-

ri ya sın da olub. Qo naq la ra 
mə lu mat ve ri lib ki, la bo ra-
to ri ya da Al ma ni ya, Fran sa, 
ABŞ, Ya po ni ya və di gər öl-
kə lə rin bey nəl xalq sə viy-
yə də ta nın mış şir kət lə ri nin 
ava dan lıq la rı və ci haz la rı-
nın qu raş dı rı lıb. Bu ci haz  və 
ava dan lıq la rın kö mə yi ilə iç-
mə li su və tul lan tı su la rı nın 
fi  zi ki-kim yə vi və bak te riolo-
ji gös tə ri ci lə ri ni tə yin et mək, 
ope ra tiv, də qiq və eti bar lı 

ana liz lər apar maq müm kün-
dür.

Son da pro fes sor və müəl-
lim lə ri ma raq lan dı ran sual-
lar ca vab lan dı rı lıb,  möv zu 
ilə bağ lı mü za ki rə lər apa rı-
lıb.

Azər bay can da iç mə li su 
təc hi za tı və ka na li za si ya sis-
tem lə ri sa hə sin də ça lı şan 
mü tə xəs sis lə rin pe şə kar lı-
ğı nın və prak ti ki tə lim vər-
diş lə ri nin, gənc kadr la rın bu 
sa hə yə ma ra ğı nın ar tı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də komp leks təd-
bir lər da vam et di ri lir. Ey ni 
za man da,  tə lim-təd ris işi nin 
müasir sə viy yə də qu rul ma sı, 
tex ni ki-mü hən dis lik xid mət-
lə ri nin in no va tiv me tod və 
təc rü bə əsa sın da in ki şaf et-
di ril mə si is ti qa mə tin də iş lər 

hə ya ta ke çi ri lir.
Komp leks təd bir lər çər-

çi və sin də Ba kı Mü hən dis-
lik Uni ver si te ti nin bir qrup 
tə lə bə si Höv san Aera si ya 
Stan si ya sın da ol muş dur. Sə-
fər za ma nı tə lə bə lə rə tul lan-
tı su tə miz lə yi ci qur ğu la rın 
iş prin si pi, tul lan tı su la rı nın 
tə miz lən mə si və zə rər siz ləş-
di ril mə si tex no lo gi ya sı,  bu-
ra da kı la bo ra to ri ya da ana-
liz lə rin apa rıl ma sı pro se si 
ba rə də mə lu mat lar ve ril miş-
dir. Stan si ya nın əra zi sin də 

təş kil olun muş gə zin ti za-
ma nı eko lo gi ya mü hən dis-
li yi ix ti sa sı üz rə təh sil alan 
tə lə bə lə rə “Azər su” ASC-nin 

eko lo ji sa hə də ki fəaliy yə ti 
ba rə də ge niş bil gi lər ve ril-
miş, on la rı ma raq lan dı ran 
sual lar ca vab lan dı rıl mış dır.
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 Xaç maz və Xı zı şə hər lə rin də su 
və ka na li za si ya, Min gə çe vir və As-
ta ra şə hər lə rin də isə su şə bə kə lə ri-
nin ti kin ti si ye kun la şıb, Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin iş ti ra kı ilə açı lış mə-
ra sim lə ri ke çi ri lib.

***
Ağ ca bə di, Daş kə sən şə hər lə rin-

də su və ka na li za si ya, Bi lə su var şə-
hə rin də ka na li za si ya  şə bə kə lə ri nin 
ti kin ti si başa çatıb.

***
“Əha li nin iç mə li su ilə tə mi na-

tı nın yax şı laş dı rıl ma sı na dair əla-
və təd bir lər haq qın da” Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin Sə rən-
ca mı, həm çi nin döv lət in ves ti si ya 
la yi hə lə ri çər çi və sin də 19 ra yo nun 
əha li si nin sa yı 58 min nə fər olan 41 
kən din də iç mə li su la yi hə lə ri ic ra 
olu nub.

***
P re zi dent İl ham Əli yev Min gə çe-

vir, To vuz, Ağs ta fa, Şir van, Le rik və 
Ağ daş, Qə bə lə şə hər lə ri nin iç mə li 
su təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı və 
ka na li za si ya sis tem lə ri nin ye ni dən 
qu rul ma sı, həm çi nin is teh lak çı la rın 
suöl çən ci haz lar la tə min edil mə si 
haq qın da sə rən cam lar im za la yıb.

***
P re zi dent İl ham Əli yev Ba yıl-Bi-

bi hey bət-Lök ba tan kol lek to ru nun 
in şa sı, həm çi nin Təd ris mər kə zi nin 
ya ra dıl ma sı və kadr ha zır lı ğı la yi-
hə si nin ic ra sı ilə bağ lı sə rən cam lar 
im za la yıb.

***
 “Ba bək pros pek ti nin ye ni dən 

qu rul ma sı ilə bağ lı su və ka na li za si-

ya xət lə ri nin ti kin ti si la yi hə si” çər-
çi və sin də 20 km ma gist ral və şə bə kə 
su xət lə ri, 3,5 km ka na li za si ya xət lə-
ri çə ki lib və iş lər ye kun la şıb. 

***
Av to mo bil yol la rı nın ye ni dən 

qu rul ma sı çər çi və sin də Təb riz, Xi-
ya ba ni, Mir Cə lal və Mə sud Da vu-
doğ lu kü çə lə rin də su və ka na li za si-
ya xət lə ri ye ni lə nib. 

***
 “Azər su” ASC ye ni dən Dün ya 

Su Şu ra sı nın İda rə He yə ti nə üzv se-
çi lib.

***
“Azər su” ASC tə rə fi n dən 4 ye ni 

elekt ron xid mət is ti fa də yə ve ri lib 
və xid mət lə rin sa yı 14-ə çat dı rı lıb. 
Elekt ron xid mət lər va si tə si lə “Azər-
su” ASC-yə  345 min mü ra ciət da xil 
olub. 

***
2018-ci ildə: 
1100 km iç mə li su xətt  i ti ki lib.
350 km ka na li za si ya kol lek to ru 

və xətt  i ti ki lib.
26 ədəd su bar te zian qu yu su qa-

zı lıb.
80 min dən ar tıq say ğac qu raş dı-

rı lıb.
A bo nent lə rin say ğac laş ma sə viy-

yə si 81 faizə çat dı rı lıb.
14000 nə fər ilk də fə mər kəz ləş-

di ril miş qay da da iç mə li su ilə tə min 
edi lib.

41000 nə fə rin su təc hi za tı fa si lə-
siz re ji mə ke çi ri lib. 

 Fa si lə siz su alan lar Ba kı şə hə ri 
üz rə 81,5 faiz, öl kə üz rə 67,8 faiz təş-
kil edib.
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