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Döv lət baş çı sı mü şa vi rə-
ni aça raq bil di rib ki, inf rast-
ruk tur la yi hə lə ri ara sın da 
su la yi hə lə ri nin xü su si ye ri 
var və son il lər bu sa hə də 
bö yük iş lər gö rü lüb. Re-
gion la rın so sial-iq ti sa di in-
ki şa fı na dair bi rin ci Döv lət 

Proq ra mı nın qə bul edil di yi 
2004-cü il də Azər bay can da 
iç mə li su ilə tə mi nat 40 faiz 
sə viy yə sin dən ha zır da 70 
faiz sə viy yə si nə yük sə lib. 
Ba kı şə hə rin də iç mə li su yu 
da vam lı şə kil də alan əha li-
nin sa yı 29 faiz dən 82 faizə, 
re gion lar da isə 9 faiz dən 
63 faizə qal xıb. Bu sa hə də 
uğur lar qa za nıl sa da, hə-
dəfl  ə rə tam nail olun ma yıb. 
Bu na gö rə iç mə li su  və me-
liora si ya la yi hə lə ri bun dan 
son ra da  ən va cib mə sə lə-
lər  ola caq dır. Müs tə qil lik 
il lə rin də ya ra dı lan ye ni su 
mən bə lə ri nin əhə miy yə ti nə 
to xu nan döv lət baş çı sı bil-
di rib ki, Oğuz-Qə bə lə-Ba kı 
su kə mə ri vax tın da ti kil-
mə səy di, Ba kı şə hə ri nin su 
prob lem lə ri çox kəs kin lə şə 
bi lər di. Ey ni za man da, Cey-
ran ba tan su an ba rı nın ye-
ni dən qu rul ma sı və müasir 
tə miz lə yi ci qur ğu la rın in şa-
sı nə ti cə sin də Ba kı şə hə ri nə 
key fi y yət li su yun ve ril mə si 
tə min edi lib. 

Re gion lar da hə ya ta ke-
çi ri lən iç mə li su la yi hə lə-
ri nə to xu nan Pre zi dent İl-
ham  Əliyev qeyd edib ki, 
ək sər şə hər lər də iç mə li su 
və ka na li za si ya la yi hə lə-
ri ic ra olu nub. Bu sa hə də 
həm müs bət, həm də mən-

fi  təc rü bə  təh lil edil mə li dir. 
Döv lət baş çı sı öl kə mi zin su 
ba lan sı nın ha zır lan ma sı nın 
zə ru ri ol du ğu nu xa tır la dıb. 

Mü şa vi rə də Baş na zi rin 
müavi ni Şa hin Mus ta fa-
yev, Kənd tə sər rü fa tı na zi ri 
İnam Kə ri mov, Föv qə la də 
hal lar na zi ri Kə ma ləd din 
Hey də rov, Eko lo gi ya və tə-
bii sər vət lər na zi ri Mux tar 
Ba ba yev, Pre zi dent Ad mi-
nist ra si ya sı nın Döv lət nə za-
rə ti şö bə si nin mü di ri Kə rəm 
Hə sə nov,  “Me liora si ya və 
Su Tə sər rü fa tı” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə ti nin səd ri 
Əh məd Əh məd za də, “Azə-
re ner ji” Açıq Səhm dar Cə-
miy yə ti nin pre zi den ti Ba ba 
Rza yev və “Azər su” Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti nin səd-
ri Qorx maz Hü sey nov çı xış 
edib lər. 

Mü şa vi rə yə ye kun vu-
ran Pre zi dent İl ham Əli-
yev su dan sə mə rə li is ti fa də 
ilə bağ lı  tap şı rıq lar ve rib. 
Qeyd olu nub ki, bə zi in-
ves ti si ya la yi hə lə ri fak ti ki 
ola raq heç bir sə mə rə ver-

mə yib, bə zi la yi hə lər üz rə 
təq dim olu nan rə qəm lə r  
əsas lan dı rıl ma yıb, həm çi-
nin  in ves ti si ya proq ra mı na 
cid di nə za rət olun ma yıb. 
Ye ral tı və ye rüs tü su eh ti-
yat la rı qiy mət lən di ril mə yib, 
qu raq lıq və bə zi hal lar da 
aidiy yə ti qu rum la rın la qeyd 
mü na si bə ti nə ti cə sin də çox 
cid di prob lem lər ya ra nıb. 
Ra yon lar dan aidiy yə ti qu-
rum la ra gön də ri lən mü ra-
ciət lə rə əhə miy yət ve ril mə-
di yi nə irad bil di rən döv lət 
baş çı sı  qü sur la ra yol ve rən, 
bu mə sə lə yə la qeyd ya na-
şan bü tün və zi fə li şəxs lərin 
cə za lan dı rıl ma lı ol du ğu nu 
bil di rib. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
su it ki lə ri nə to xu na raq qeyd 
edib ki, 40-50 faiz it ki dö zül-
məz sə viy yə dir. Bir çox yer-
lər də su xət lə ri nə qa nun suz 
qo şul ma lar var və bu mə-
sə lə yə heç kim ca vab deh lik 
da şı mır. Qa nun suz qo şul-
ma la ra qar şı heç bir cə za 
me xa niz mi, ya xud da ki, 
nə za rət me xa niz mi yox dur. 
İt ki lə rin kəs kin azal dıl ma sı 

ilə bağ lı komp leks təd bir lər 
gö rül mə li dir.

Döv lət ba şçı sı iq ti sa di 
sə mə rə li li yin tə min olun-
ma sı ilə bağ lı tap şı rıq lıar 
ve rib.Bil di rib ki, xərc lə rin 
sü ni şə kil də şi şir dil mə si nə 
qə tiy yən yol ver mək ol maz, 
bü tün ic ra edi lə cək la yi hə-
lər açıq ten der əsa sın da gö-
rül mə li dir. Ümu miy yət lə, 
su sek to run da iş lə ri sə mə-
rə li şə kil də da vam et dir mək 
üçün va hid ida rəet mə me-
xa niz mi iş lən mə li dir.

Pre zi den t İl ham Əli yev 
qeyd edib ki,  Neft ça la şə hə-
ri nin  ma şın lar la su təc hi za-
tı həll olun ma lı dır və cid di 
nə za rə tə gö tü rül mə li dir. 
Həm çi nin Neft ça la şə hə ri-
nə ma gist ral su kə mə ri nin 
çə ki li şi sü rət lən dirilmə li dir. 

Azər bay can da iç mə li su 
ilə tə mi na tın 100 faizə çat dı-
rıl ma sı nı mühüm və zi fə ki-
mi qar şı ya qo yan Pre zi dent 
İl ham Əli yev su təh lü kə siz-
li yi mə sə lə lə ri nin öz həl li ni 
tap ma lı ol du ğu nun va cib li-
yi ni bil di rib. 
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İyu lun 23-də Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin ya nın da su tə sər rü fa tı nın 
və ziy yə ti nə həsr olun muş vi deofor mat da mü şa vi rə ke-
çi ri lib.
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Sə rən cam da qeyd olu nur ki, öl kə də 
inf rast ruk tur qu ru cu lu ğu nun əsas sa-
hə lə rin dən olan su təc hi za tı sfe ra sın da 
mü hüm iş lər gö rü lüb. Bu is ti qa mət də 
döv lə tin bir ba şa dəs tə yi ilə ye ni su tu-
tar la rın ya ra dıl ma sı və şə bə kə inf rast-
ruk tu ru nun ge niş lən di ril mə si üz rə iri 
la yi hə lər ic ra edi lib. Hə ya ta ke çi ri lən 
təd bir lər he sa bı na su tə sər rü fa tı sis te-
mi nin in ki şa fı sü rət lən ib, məh dud şi rin 
su eh ti yat la rı na ma lik Azər bay can da 
əha li nin fa si lə siz iç mə li su ilə tə mi na tı 
və ir ri qa si ya sis te mi əhə miy yət li də rə-
cə də yax şı laş ıb və müasir ləş di ri lib.

Öl kə nin şi rin su eh ti yat la rı nın az lı-
ğı, son il lər də mü şa hi də olu nan qlo bal 
iq lim də yi şik li yi və or ta tem pe ra tu run 
yük səl mə si, əsa sən qon şu öl kə lər dən 
da xil olan ye rüs tü su eh ti yat la rı nın, 
çay lar da su lu lu ğun və ya ğın tı la rın xey li 
azal ma sı, di gər tə rəf dən, əha li nin sü rət-
li ar tı mı, hə yat stan dart la rı nın yük səl-
mə si, öl kə iq ti sa diy ya tı nın, o cüm lə dən 
kənd tə sər rü fa tı nın in ki şa fı, əkin sa hə-
lə ri nin, su var ma və iç mə li su təc hi za tı 
şə bə kə lə ri nin ge niş lən di ril mə si nə ti cə-
sin də su ya tə lə ba tın art ma sı res pub li ka-
nın su təh lü kə siz li yi nin tə min edil mə si 
is ti qa mə tin də tə xi rə sa lın maz təd bir lə-
rin hə ya ta ke çi ril mə si ni şərt lən di rir.

Məh dud su eh ti yat la rı şə raitin də, 
ye ni iq ti sa di ça ğı rış lar nə zə rə alın maq-
la, öl kə nin su təc hi za tı sis te mi da ha da 
yax şı laş dı rıl ma lı, eko sis te min in ki şa-
fı ilə uy ğun lu ğu tə min olun ma lı və bu 
məq səd lər üçün in no va si ya la rın tət bi qi 
təş viq edil mə li dir.

Öl kə əra zi sin də möv cud olan su ça-
tış maz lı ğı və su an bar la rın da ya ran mış 
və ziy yət nə zə rə alı na raq, su eh ti yat la-
rı nın ar tı rıl ma sı, is teh lak çı la rın iç mə-
li su və su var ma su yu ilə təc hi za tı nın 

yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə “Su eh ti-
yat la rın dan sə mə rə li is ti fa də nin tə min 
edil mə si nə dair 2020–2022-ci il lər üçün 
Təd bir lər Pla nı” təs diq edi lib. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir-
lər Ka bi ne ti nə hər il öl kə üz rə son 3 ilin 
fak ti ki, ca ri ilin göz lə ni lən və növ bə ti 
ilin proq noz gös tə ri ci lə ri əsa sın da su tə-
sər rü fa tı ba lan sı nı təs diq et mək, su dan 
ödə niş li is ti fa də qay da la rı nı Azər bay-

can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti ilə ra zı-
laş dır maq la 2 ay müd də tin də təsdiq lə-
mək və tə sər rü fat sub yekt lə ri ara sın da 
su dan ödə niş li is ti fa də yə dair uço tun 
hə min qay da la ra uy ğun təş ki li ni tə min 
et mək tap şı rı lıb. 

“Su eh ti yat la rın dan sə mə rə li is ti fa-
də nin tə min edil mə si ilə bağ lı təd bir lər 
haq qın da” Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin 2020-ci il 15 ap rel ta rix li 
1986 nöm rə li Sə rən ca mı ilə ya ra dıl mış 
Ko mis si ya Təd bir lər Pla nı nın ic ra sı za-
ma nı döv lət or qan la rı nın fəaliy yə ti ni 
əla qə lən dir mə li və gö rü lən iş lə rin nə-
ti cə lə ri ba rə də Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti nə mü tə ma di mə lu mat 
ver mə li dir. Ey ni za man da, ko mis si ya 
su var ma, iç mə li su təc hi za tı, ener ge ti-

ka və sə na ye sa hə lə rin də su eh ti yat la-
rın dan sə mə rə li və qə naət li is ti fa də ni 
tə min et mək məq sə di lə el mi müəs si-
sə lər lə (təş ki lat lar la), mü tə xəs sis lər lə, 
qey ri-hö ku mət təş ki lat la rı ilə, bey nəl-
xalq eks pert lər və bey nəl xalq ma liy yə 
qu rum la rı ilə əmək daş lı ğı tə min et mə-
li dir. 

Təd bir lər Pla nın da nə zər də tu tu lan 
bə zi iş lə rin hə ya ta ke çi ril mə si ilə bağ lı 

Azər bay can Res pub li ka sı nın İq ti sa diy-
yat Na zir li yi tə rə fi n dən tor paq la rın döv-
lət ka dast rı və da şın maz əm la kın döv lət 
re yest ri üz rə mü va fi q mə lu mat lar “Az-
mel su tə sər rü fat” ASC-yə və “Azər su” 
ASC-yə təq dim olun ma lı dır. Həm çi nin 
Ma liy yə Na zir li yi ilə bir lik də nə zər də 
tu tu lan təd bir lə rin ic ra sı üçün tə ləb olu-
nan ma liy yə və saiti ba rə də tək lifl  ə ri ni 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti nə təq dim et mə li dir.

 “Azər kos mos” Açıq Səhm dar Cə-
miy yə ti nə isə su eh ti yat la rı nın qiy-
mət lən di ril mə si və on lar dan sə mə rə li 
is ti fa də nin tə min edil mə si ilə bağ lı Ko-
mis si ya nın fəaliy yə ti nə peyk xid mət lə ri 
va si tə si lə zə ru ri dəs tək gös tər mə si tap-
şı rı lıb. 

"Су ещ ти йат ла рын дан ся мя ря ли ис ти фа дя йя  
даир Тяд бир ляр Пла ны” тяс диг еди либ

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev “Su eh ti-
yat la rın dan sə mə rə li is ti fa də nin tə-
min edil mə si ilə bağ lı əla və təd bir lər 
haq qın da” s ə rən cam i m za la yıb. 



Gö rü şü Tə bii eh ti yat lar, ener ge ti ka 
və eko lo gi ya ko mi tə si nin səd ri Sa diq 
Qur ba nov aça raq bil di rib ki, al tın cı ça-
ğı rış Mil li Məc li sin ilk ic la sın da proq-
ram xa rak ter li çı xış edən Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev vur ğu la yıb ki, 
par la ment ic ra or qan la rı ilə qar şı lıq lı 
əmək daş lıq şə raitin də fəaliy yət gös tər-
mə li dir. Hə min töv si yə dən çı xış edə-
rək Azər bay can da su ça tış maz lı ğı nın 
ya ran dı ğı ha zır kı dövr də bu din lə mə 
Mil li Məc li sin Səd ri Sa hi bə Qa fa ro va-
nın tə şəb bü sü i lə təş kil o lu nub.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti-
nin səd ri Qorx maz Hü sey nov res pub-
li ka da su tə mi na tı mə sə lə lə ri, gö rü lən 
iş lər və möv cud və ziy yət ba rə də ət rafl  ı 
mə lu mat v e rib. 

“Azər su” ASC-nin səd ri qeyd edib 
ki, ha zır da su tə mi na tı mə sə lə si dün-
ya nı təh did edən əsas prob lem lər dən 
bi ri dir. Qlo bal iq lim də yi şik lik lə ri və 
qu raq lıq dün ya da su eh ti yat la rı na cid-
di tə sir gös tə rir. Son il lər də ya ğın tı la rın 
azal ma sı, or ta il lik tem pe ra tu run yük-
səl mə si su eh ti yat la rı nın azal ma sı na, 
qu raq lı ğa sə bəb olur və bü tün bun lar 
öl kə miz də də əha li nin iç mə li su təc-
hi za tı na, ey ni za man da, aq rar sek to-
run su var ma su yu ilə tə mi na tı na tə sir 
gös tə rir: “Su hə yat de mək dir, tə miz su 
sağ lam hə yat de mək dir” fi k ri ni irə li sü-
rən döv lə ti mi zin baş çı sı son il lər Ba kı 
şə hə ri və Ab şe ron ya rı ma da sı, res pub-

li ka nın re gion la rı, kənd lə rin iç mə li su 
təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı ilə bağ lı 
çox say lı sə rən cam lar im za la yıb. Re-
gional in ki şaf proq ram la rın da əha li nin 
iç mə li su tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
mü hüm və zi fə ki mi qar şı ya qo yu lub. 
Gö rü lən iş lər əha li nin hə yat şə raiti ni 
xey li yax şı laş dı rıb. Bu ilin ap re lin də 
im za lan mış “Su eh ti yat la rın dan sə mə-
rə li is ti fa də nin tə min edil mə si ilə bağ lı 
təd bir lər haq qın da” Sə rən ca ma əsa sən 
Ko mis si ya ya ra dı lıb. Ko mis si ya qı sa 
za man da ç ox b ö yük i ş lər g ö rüb”.

Q. Hü sey nov Azər bay ca nın şi rin su 
eh ti yat la rı, on lar dan is ti fa də və ziy yə ti, 
son il lər əha li nin iç mə li su təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə Ba kı şə hə-
rin də və re gion lar da hə ya ta ke çi ri lən 
la yi hə lər dən söz açıb. O, qeyd edib ki, 
2010-2019-cu il lər də öl kə miz də məh-
sul dar lı ğı sa ni yə də 19 kub metr dən çox 
olan 44 məh sul dar su mən bə yi ya ra-
dı lıb. Tək cə Ab şe ron ya rı ma da sın da 
həc mi 130 min kub metr dən çox olan 
16 su an ba rı, 140 ki lo metr ma gist ral su 
kə mə ri ti ki lib, 69 ki lo metr möv cud ma-
gist ral kə mər lə rin reabi li ta si ya sı apa rı-
lıb, 2650 ki lo metr pay la yı cı su şə bə kə si, 
4860 ki lo metr bi na da xi li xət lər çə ki lib, 
402 min ədəd su say ğa cı q u raş dı rı lıb.

2013-2019-cu il lər də 3350 bi na nın 
da xi li su kom mu ni ka si ya xət lə ri ye ni-
lə nib. Zir zə mi si olan 6 min 53 bi na da 
tul lan tı su xət lə ri ye ni lə nib, 3 min 55 

bi na nın zir zə mi si tə mir olu nub. Su yun 
key fi y yə ti də il dən-ilə yax şı laş dı rı lıb 
və stan dar ta la ra t am u y ğun laş dı rı lıb.

Ey ni za man da, re gion lar da 52 şə hər 
və ra yon mər kə zin də iş lə rə baş la nı lıb 
ki, bun la rın 30-da iç mə li su və tul lan tı 
su şə bək lə ri nin, 12-də iç mə li su şə bə-
kə si nin in şa sı ye kun la şıb. Ha zır da 12 
şə hər də iş lər da vam et dir lir. Yal nız 2 
şə hər də - Bər də və Ba la kən də la yi hə lə-
rin ic ra sı na baş la nıl ma yıb. Ötən müd-
dət də 1000-dən ar tıq kənd və qə sə bə də 
su la yi hə lə ri i c ra o lu nub.

Mə ru zə si nin ye ku nun da “Azər su” 
ASC-nin səd ri su ça tış maz lı ğı və it ki-
lə rin sə bəb lə ri ba rə də də da nı şıb. Bu 
sı ra da ma gist ral kə mər lə rin şə bə kə ki-
mi is ti fa də edil di yi ni, say ğac dan kə nar 
is ti fa də hal la rı nı, ic ti mai bu laq la rı, bağ 
və hə yət ev lə rin də ya şıl lıq la rın su va rıl-
ma sı za ma nı su dan is raf çı lıq la is ti fa də 
olun du ğu nu, ti kin ti nor ma la rı na ca vab 
ver mə yən fər di şə bə kə lə rin möv cud-
lu ğu nu qeyd edib, qar şı da du ran əsas 
hə dəfl  ər dən d a nı şıb.

Son ra Aq rar si ya sət ko mi tə si nin 
səd ri Ta hir Rza yev, de pu tat lar Asim 
Mol la za də, Nə sib Mə hə mə li yev, Sa bir 
Rüs təm xan lı, Fat ma Yıl dı rım, Məş hur 
Məm mə dov, Rauf Əli yev, İl ti zam Yu-
si fov, Na qif Həm zə yev fi  kir lə ri ni bil-
di rib lər. “Azər su” ASC-nin səd ri Qorx-
maz Hü sey nov de pu tat la rın sual la rı nı 
ca vab lan dı rıb.
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Мил ли Мяъ лис дя ич мя ли су тяъ щи за ты иля 
баь лы мя ся ля ляр мц за ки ря олу нуб

Mil li Məc li sin Tə bii 
eh ti yat lar, ener ge ti ka və eko-
lo gi ya ko mi tə sin də res pub-
li ka da iç mə li və tul lan tı su 
təc hi za tı mə sə lə lə ri nin mü-
za ki rə si nə həsr olun muş gö-
rüş ke çi ri lib.



Pre zi dent İl ham Əli yev 
“Ba la kən şə hə ri nin su təc-
hi za tı və ka na li za si ya sis-
te mi nin ye ni dən qu rul ma sı 
la yi hə si nin ic ra sı ilə bağ lı 
təd bir lər haq qın da” sə rən-
cam im za la yıb. Sə rən ca ma 
əsa sən, Ba la kən şə hə ri nin 
su təc hi za tı və ka na li za-
si ya sis te mi nin ye ni dən 
qu rul ma sı məq sə di lə la yi-
hə lən dir mə və ti kin ti-qu-
raş dır ma iş lə ri nin ic ra sı 
üçün Azər bay can Res pub-
li ka sı nın 2020-ci il döv lət 
büd cə sin də nə zər də tu tul-
muş Azər bay can Res pub li-
ka sı Pre zi den ti nin eh ti yat 

fon dun dan “Azər su” Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti nə il kin 
ola raq 1 mil yon ma nat ay-
rı lıb. 

Qeyd edək ki, ha zır da 
Ba la kən şə hə rin də 1960-70-

cı il lər də ya ra dıl mış inf rast-
ruk tur is tis mar edi lir. Şə-
hə rə iç mə li su Sil dik, Qa ra 
və Hin bul çay la rın dan və 
su bar te zian qu yu la rın dan  
ve ri lir. Ba la kən şə hə rin-

də möv cud olan 87,5 km 
uzun lu ğun da pay la yı cı su 
şə bə kə si uzun il lər is tis mar 
olu na raq ya rar sız və ziy yə-
tə dü şüb və tə lə ba tı ödə-
mir. Pay la yı cı şə bə kə nin 
10 km-lik his sə si müx tə lif 
dövr lər də ye ni dən qu ru-
lub. 10 min nə fər əha li si 
olan Ba la kən şə hə ri əha li si-
nə iç mə li su qra fi k lə ve ri lir. 
15 km uzun lu ğun da möv-
cud ka na li za si ya şə bə kə si 
şə hə rin bir his sə si ni əha tə 
edir və uzun müd dət dir 
is ti fa də olun du ğun dan is-
tis ma ra ya rar sız və ziy yət-
də dir. 
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Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti İl ham Əli yev “Əkin sa hə lə-
ri nin su var ma su yu ilə tə mi na tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı na və əha li nin iç mə-
li su ya tə lə ba tı nın ödə nil mə si nə dair 
əla və təd bir lər haq qın da” Sə rən cam 
im za la yıb. 

Sə rən cam da qeyd olu nur ki,  “Azər-
su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti və Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Döv lət Neft 
Şir kə ti əha li si 65122 nə fər olan 15 ra yo-
nun 24 ya şa yış mən tə qə sin də əkin sa-
hə lə ri nin və əkin üçün is ti fa də olu nan 
hə yət ya nı tor paq sa hə lə ri nin su var ma 
su yu ilə tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı, 
ha be lə əha li nin iç mə li su ya tə lə ba tı nın 
ödə nil mə si üçün 24 ədəd su bar te zian 
qu yu su nun qa zıl ma sı nı tə min et sin lər. 
Gös tə ri lən məq səd lər üçün Azər bay-
can Res pub li ka sı nın 2020-ci il döv lət 
büd cə sin də nə zər də tu tul muş Azər-
bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin eh-
ti yat fon dun dan “Azər su” ASC-yə 756 
min ma nat ay rıl ma sı nə zər də tu tu lub.  

Azər bay can Res pub li ka sı nın Ma-
liy yə Na zir li yi nə gös tə ri lən məb ləğ də 
ma liy yə ləş mə ni tə min et mək, Na zir lər 
Ka bi ne ti nə isə bu Sə rən cam dan irə li 
gə lən mə sə lə lə ri həll et mək tap şı rı lıb.  

15 районун 24 кяндиндя 
субартезиан гуйулары газылаъаг

Ба ла кян шя щя ри нин ич мя ли вя тул лан ты су 
инфраструктурлары йе ни дян гу ру ла ъаг



İl kin araş dır ma lar iç mə-
li su dan qey ri-qa nu ni və 
uçot suz is ti fa də hal la rı na 
da ha çox Ba kıət ra fı qə sə bə-
lər də, əsa sən hə yət və bağ 
ev lə rin də, həm çi nin bə zi 
kom mer si ya ob yekt lə rin-
də rast gə lin di yi ni gös tə rir. 
Xə zər, Sa bun çu, Su ra xa nı, 
Bi nə qə di, Ab şe ron ra yon-
lar ında, elə cə də bağ mas-
siv lə rin də su şə bə kə lə ri nə 
ba xış ke çi ri lər kən iç mə li 
su dan qa nun suz is ti fa də 
ilə bağ lı bir sı ra ne qa tiv 
hal lar aş kar la nıb. Mə lum 
olub ki, bir qrup və tən daş 
və sa hib kar lıq sub yekt lə ri 
“Azər su” ASC-dən tex ni ki 
şərt al ma dan və mü qa vi lə 
bağ la ma dan qey ri-qa nu ni 
yol la su kə mər lə ri nə mü da-
xi lə edə rək su çə kib və iç-
mə li su dan uçot suz is ti fa də 

edir lər.  
Ab şe ron ra yo nu Hök-

mə li dairə si ya xın lı ğın da, 
Ko roğ lu kü çə sin də ob yekt 
sa hi bi tex ni ki şərt al ma dan, 
öz ba şı na Hök mə li kən di-
ni qi da lan dı ran ma gist ral 

kə mə rə mü da xi lə edə rək 
100 mm diametr li bo ru ilə 
su xətt  i çə kib. Bu xətt  va si-
tə si lə həm ob yek ti ni su ilə 

tə min edib, ey ni za man da, 
xü su si su dol dur ma mən tə-
qə si ya ra da raq su da şı yan 
ma şın la ra su sa tı şı ilə məş-
ğul olub. Fakt aş kar la nan 
ki mi ob yek tin su təc hi za tı 

da yan dı rı lıb, su dan qey ri-
qa nu ni is ti fa də ha lı sə nəd-
ləş di ri lə rək dəy miş zi yan 
he sab la nıb. Hə min əra zi də 
yer lə şən ət kə si mi mən tə qə-
sin də də su dan qa nun suz 
is ti fa də halı qey də alı nıb. 

Nə za rət təd bir lə ri çər-
çi və sin də Sa bun çu ra yo nu 
Maş ta ğa qə sə bə si əra zi sin-
də Maş ta ğa su an ba rın dan 
Bu zov na qə sə bə si nə çə kil-
miş tran zit ma gist ral kə-
mə rə əra zi də ya şa yan lar 
tə rə fi n dən 25 nöq tə də qa-
nun suz mü da xi lə hal la rı aş-

kar la nıb. Hətt  a bir ün van da 
xət dən 63 mm diametr li bo-
ru ilə qa nun suz su çə ki lə rək 
kənd tə sər rü fa tı məq sə di lə 
is ti xa na lar da və di gər əkin 
sa hə lə rin də is ti fa də edi lib. 
Ab şe ron ra yo nu Cey ran-
ba tan qə sə bə si ya xın lı ğın-
da və tən daş lar tə tər fi n dən 
ma gist ral xətt  ə mü da xi lə 
edi lə rək  50 mm bo ru ilə su 
çə ki lib və kol lek tor sis te mi 
ya ra dı lıb. Bu ra dan gö tü rü-
lən su ilə bö yük bir əra zi-
də yon ca sa hə si və bos tan 
bit ki lə ri su varı lıb, ey ni za-
man da, ət raf da kı fər di ya-
şa yış ev lə ri nə su ve ri lib. 

Ab şe ron ra yo nu Ma sa zır 
qə sə bə sin də ge cə saat la rın-
da ke çi ri lən reyd za ma nı ya-
şıl lıq la rın su va rıl ma sı üçün 
nə zər də tu tu lan su təc hi-
za tı sis te min dən av to yu ma 
mən tə qə si nə qey ri-qa nu ni 
xətt  in çə kil mə si aş kar olu-
nub. Hök mə li qə sə bə sin də 
isə su da şı yan ma şın la ra su-
yun dol du rul ma sı nın qar şı-
sı alı nıb. Be lə bir hal Xə zər 
ra yo nu Mər də kan qə sə bə-
sin də də aş kar la nıb. Su sa tı-
şı ilə məş ğul olan şəxs yan-
ğın hid ran tın dan qa nun suz 
su dol du rar kən ya xa la nıb.  
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   Ич мя ли су дан га нун суз ис ти фа дяйя   
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti cə nab 

İl ham Əli ye vin su tə sər rü fa tı nın və ziy yə ti nə həsr 
olun muş mü şa vi rə də iç mə li su sa hə sin də gös tə ri lən 
xid mət lə rin key fi y yə ti nin yük səl dil mə si, is raf çı lıq 
və su it ki lə ri nin qar şı sı nın alın ma sı ba rə də tap şı-
rıq la rı nın ic ra sı məq sə di lə “Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə tin də Təd bir lər Pla nı ha zır la nıb və iş lə rə 
baş la nıb. Bu məq səd lə xü su si qrup lar ya ra dı lıb, həm 
Ab şe ron ya rı ma da sın da, həm də re gion lar da nə za rət 
təd bir lə ri gü c lən di ri lib.  

İlk

İ
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Apa rı lan nə za rət təd bir-
lə ri çər çi və sin də Ab şe ron, 
Bi nə qə di, Sa bun çu ra yon-
la rın da OBA və Al mar ket 
şə bə kə lə ri nə məx sus bir ne-
çə ma ğa za da, elə cə də Ba kı-
Sum qa yıt yo lu nun kə na rın-
da kı su permar ket də su dan 
uçot suz is ti fa də hal la rı nın 
qar şı sı alı nıb.  

 Cey ran ba tan-Maş ta ğa 
yük sək təz yiq li ma gist ral 
su xətt  i nin Ra ma na qə sə-
bə sin dən ke çən his sə sin də 
110 mm diametr li bo ru lar la 
qey ri-qa nu ni xətt  va si tə si lə 
gö tü rü lən su dan əra zi də ki 
is ti xa na komp lek sin də su-
var ma məq sə di lə is ti fa də 
edil di yi mə lum olub. Ma-
gist ral xətt  in Sa va lan ya-
şa yış mas si vin dən ke çən 
his sə sin də isə bir qrup şəxs 
kə mə rə mü da xi lə edə rək 
əra zi də sü ni su tu tar ya ra-
da raq hey van la rın su varıl-
ma sı üçün is ti fa də edib. 
Ən çox mü da xi lə hal la-

rı na qə sə bə lə rin in ki şaf əra-
zi lə rin də, ye ni sa lı nan mas-
siv lər də rast gə li nir. Be lə ki, 
Maş ta ğa qə sə bə si Ba loğ lan 
Ba ğı rov kü çə si nin sa kin lə ri 
tə rə fi n dən öz ba şı na ti kin ti 
nor ma la rı na ca vab ver mə-

yən su şə bə kə si nin ya ra-
dıl ma sı və ma gist ral xətt  ə 
qo şul ma fak tı aş kar la nıb. 
Xə zər ra yo nu Bi nə qə sə-
bə sin də apa rı lan nə za rət 

təd bir lə ri za ma nı və tən-
daş la rın xü su si tex ni ka la rın 
kö mə yi ilə xən də yin qa zıl-
ma sı və uzaq mə sa fə dən 
su xətt  i nin çə kil mə si nə ha-
zır lıq la rın gö rül dü yü aş kar 
edi lib. 

Apa rıl mış nə za rət təd-
bir lə ri za ma nı Xə zər ra yo-
nu nun Bi nə, Şa ğan, Qa la 
qə sə bə lə rin də, Bi nə qə di 
ra yo nu nun Bi nə qə di, Su lu-
tə pə, Xo ca hə sən, Ab şe ron 
ra yo nu nun Ma sa zır, Sa ray, 
Hök mə li, Qo bu qə sə bə lə-
rin də də əha li tə rə fi n dən 
öz ba şı na su xət lə ri nin çə-

kil di yi aş kar la nıb. Əsa sən 
ge cə saat la rın da xəl və ti ic ra 
edi lən bu iş lə rin qar şı sı nı 
al maq üçün ra yon su ka nal 
ida rə lə ri nin əmək daş la rı na  
ax şam və ge cə saat la rın da 
əra zi lər də reyd lər apar maq 
tap şı rı ğı ve ri lib.  

Su dan qeyri-qa nuni is-
ti fa də hal la rı aş kar la nar-
kən “Azər su” ASC-nin 
əmək daş la rı tə rə fi n dən su 
xət lə ri nə qa nun suz qo şul-
ma lar ləğv edi lir, is ti fa də 
olun muş su ya gö rə dəy miş 
zi yan he sab la nır, həm çi-

nin iç mə li su şə bə kə lə ri nə 
qo şul ma qay da la rı ba rə də 
əha li ət rafl  ı mə lu mat lan dı-
rı lır. 

Qeyd et mək is tə yi rik 

ki, iç mə li su dan qa nun suz 
is ti fa də is raf çı lı ğa, it ki lə-
rə, ma gist ral kə mər lər də 
və şə bə kə lər də su yun op ti-
mal ida rəedil mə sin də cid-
di çə tin lik lə rə və tə lə ba tın 
art dı ğı is ti dövr lər də hid-
rav lik re jim lə rin po zul ma-
sı na sə bəb olur. Nə ti cə də 
ma gist ral kə mər lər də və 
şə bə kə lər də təz yiq aşa ğı 
dü şür, is teh lak çı la rın da ya-
nıq lı su təc hi za tı nı apar maq 
müm kün ol mur, hətt  a bə zi 
əra zi lə rə su yun ve ri li şin də 
fa si lə lər ya ra nır ki, bu da 
abo nent lə rin haq lı na ra zı-
lıq la rı na sə bəb olur. Təh lil-
lər onu gös tə rir ki, su dan 
qa nun suz is ti fa də edi lən 
ev lər də və ob yekt lər də bö-
yük is raf çı lı ğa yol ve ri lir, 
say ğac lı abo nent lər lə mü-
qa yi sə də də fə lər lə çox su 
is ti fa də edi lir. 

“Döv lət baş çı sı nın tap-
şı rıq la rı na uy ğun ola raq 
iç mə li su dan qey ri-qa nu ni 
və uçot suz is ti fa də nin aş-
kar olun ma sı, is raf çı lıq və 
it ki lə rin qar şı sı nın alın ma sı 
ilə bağ lı “Azər su” ASC tə-
rə fi n dən nə za rət təd bir lə ri 
da vam lı apa rı la caq. 

7BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН Ийул-август 2020-ъи ил

 гар шы нязарят тяд бир ляри эцъ лян ди ри либ



8 BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕНИйул-август 2020-ъи ил

Neft ça la şə hə ri və ət raf kənd lə rin 
iç mə li su təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
məq sə di lə ic ra olu nan la yi hə yə əsa sən, 
su mən bə yi Şir van-Mu ğan qrup su kə-
mə ri se çi lib. Bu ra dan Neft ça la şə hə ri-
nə özüaxım lı re jim də su yun ve ril mə si-
ni tə min et mək üçün Sal yan şə hə ri nin 
ya xın lı ğın da rel yef ba xı mın dan nis bə-
tən yük sək lik də 7500 kub metr tu tu mu 
olan su an ba rı in şa edi lir.  Bu nun la 
pa ra lel ola raq su an ba rın dan Neft ça la 
şə hə ri nə qə dər 560 mm diametr li po-
lieti len bo ru lar la 44 km uzun lu ğun da 
ma gist ral su kə mə ri nin in şa sı da vam 
et di ri lir. Ha zır da su an ba rı nın ti kin ti-
si üz rə iş lə rin 50 faizə qədəri ic ra olu-
nub. Ma gist ral kə mə rin  isə 28 km-lik 

his sə sin də iş lər ye kun la şıb. Bu nun la 
da  su an ba rı nın və ma gist ral kə mə rin 
ti kin ti si üz rə iş lə rin 60 faizi ic ra edi lib. 
Ti kin ti-qu raş dır ma iş lə ri nin ca ri ilin 
no yabr ayın da ba şa çat dı rıl ma sı nə-
zər də tu tu lur. Ye ni ti ki lən ma gist ral su 
kə mə ri Neft ça la şə hə rin də ki möv cud 
şə bə kə yə bir ləş di ril dik dən son ra su-
yun v e ril mə si t ə min ed i lə cək.

Qeyd edək ki, son vaxt lar Kür ça-
yın da su yun azal ma sı sə bə bin dən 
cod lu ğun yük səl mə si su yun key fi y yə-
ti nə tə sir edib və onu iç mə yə ya rar sız 
ha la sa lıb. Bu na gö rə də ra yon mər kə-

zi nin, elə cə də ət raf kənd və qə sə bə lə-
rin iç mə li su ya olan tə lə ba tı ma şın lar-
la da şı nın su he sa bı na tə min olu nur. 
İyul-avqust aylarında hər gün Sal yan 

ra yo nun dan 30-dan çox nəq liy yat va-
si tə si lə Neft ça la ya su da şı nıb. Da şı nan 
su mə həl lə lər də qu raş dı rıl mış çən lə rə, 
həm çi nin kənd lər də ki mo dul tip li su-
təm zi lə yi ci qur ğu la rın an bar la rı na dol-
du ru lub. Əha li yə ve ri lən iç mə li su yun 
key fi y yə ti nə səy yar la bo ra to ri ya lar tə-
rə fi n dən m ü tə ma di n ə za rət o lu nub.

Neft ça la şə hə ri nin su və kanali zasi-
ya sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı la-
yi hə si çər çi və sin də gə lə cək də Neft ça la 
şə hə ri, elə cə də şə hər mər kə zi nə bi ti-
şik Ban kə və Kür kənd qə sə bə lə rin də 
118 km iç mə li su, 116 km ka na li za si ya 
şə bə kə lə ri, 8,6 km ka na li za si ya kol lek-
to ru və tul lan tı su la rın tə miz lə nib zə-
rər siz ləş di ril mə si məq sə di lə tul lan tı 
su tə miz lə yi ci qur ğu nun in şa sı plan laş-
dı rı lır.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin tap şı-
rıq la rı na uy ğun ola raq iç mə li su 
ça tış maz lı ğı nın mü şa hi də olun-
du ğu Neft ça la şə hə rin də su təc hi-
za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı is ti qa-
mə tin də təd bir lər da vam et di ri lir. 
Ha zır da Neft ça la şə hə ri ni iç mə li 
su ilə tə min edə cək ma gist ral su 
kə mə ri nin və su an ba rı nın ti kin ti-
si hə ya ta ke çi ri lir. Ey ni za man da, 
şə hə rə və ət raf kənd lə rə nəq liy yat 
va si tə lə ri lə iç mə li su yun da şın ma-
sı tə min e di lib.

Res pub li ka nın ikin ci bö yük şə hə-
ri, bö yük  sə na ye po ten sialı na ma lik 
Gən cə də əha li nin iç mə li su təminatı  
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 məq sə di lə 
hə ya ta ke çi ri lən la yi hə real bəh rə si ni 
ver mək də dir.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İl ham Əli ye vin iş ti ra kı ilə 2020-ci 
ilin mart ayın da Şəm kir çay Su tə miz lə-
yi ci Qur ğu lar Komp lek si nin is tis ma ra 
ve ril mə si, elə cə də Göy göl və Qı zıl qa-
ya mən bə lə ri nin ya ra dıl ma sı, ma gist ral 
kə mər lə rin, an bar la rın və şə bə kə lə rin 
ti kil mə si Gən cə sa kin lə ri nin da ya nıq lı 
və təh lü kə siz iç mə li su tə mi na tı na im-

kan ve rib. 
Ye ni su mən bə lə ri nin və su təc hi za tı 

inf rast ruk tu ru nun ya ra dıl ma sı he sa bı-
na Gən cə şə hə rin də gün ər zin də qra fi k-
li re jim lə və gü na şı rı su alan 35 min dən 
ar tıq abo nent fa si lə siz və key fi y yət li iç-
mə li su ilə tə min olu nub. Şə hər də ti kin-

ti si ba şa ça tan şə bə kə lə rin is tis ma ra ve-
ril mə si nə ti cə sin də əv və llər əha li ni su 
ilə tə min edən 45 su bar te zian qu yu su-
nun fəaliyy yə ti da yan dı rı lıb. Ya xın ay-
lar da da ha 17 su bar te zian qu yu su nun  
is tis mar dan çı xa rıl ma sı nə zər də tu tu-
lur. Su bar te zian qu yu la rı nın fəaliy yə ti-
nin da yan dı rıl ma sı is tis mar və elekt rik 
ener ji si xərc lə ri nə qə naətə im kan ve rir.

Qeyd edək ki, Azər bay can Hö ku-
mə ti nin Al ma ni ya İn ki şaf Ban kı ilə 
bir gə ma liy yə ləş dir di yi la yi hə çər çi və-
sin də Gən cə şə hə rin də in şa sı nə zər də 
tu tu lan 855 km iç mə li su şə bə kə si nin 
360 km-lik, 813 km tul lan tı su xət lə ri nin 
270 km-lik his sə si nin in şa sı ye kun la şıb.

Эян ъя шя щя рин дя 35 мин  або нент фа си ля сиз 
вя кей фий йят ли ич мя ли су иля тя мин олу нуб

Нефт ча ла шя щя ри ня чя ки лян ма эист рал 
су кя мя ри нин 60 фаизи ин ша еди либ
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Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin təs diq-
lə di yi re gion la rın so-
sial-iq ti sa di in ki şa fı 
döv lət proq ra mı na uy-
ğun ola raq “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy-
yə ti kənd lər də əha li nin 
iç mə li su təmina tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı məq-
sə di lə la yi hə lə rin ic ra-
sı nı da vam et di rir. Si-
yə zən ra yo nu nun iç mə li 
su ça tış maz lı ğın dan 
əziy yət çə kən Sə dan və 
Ey ni bu laq kənd lə ri nin, 
eləcə də Şabran rayonu-
nun Taxtalar kəndinin  
su təc hi za tı nın yax şı-
laş dı rıl ma sı məq sə di lə 
ye ni la yi hələrin ic ra sı na 
baş la nıb.

Si yə zən ra yo nu nun Sə-
dan və Ey ni bu laq kənd lə ri-
nin əha li si uzun il lər  iç mə li 
su ça tış maz lı ğın dan əziy yət 
çə kib. Ey ni bu laq kən din də 
bir ne çə il əv vəl ic ra olun-
muş la yi hə çər çi və sin də 
kən din bə zi yer lə rin də bu-
laq lar qu raş dı rıl sa da, əha-
li nin bir his sə si iç mə li su yu 
uzaq mə sa fə dən da şı yıb. Sə-
dan kən din də isə su təc hi za-

tı sis tem lə ri, ümu miy yət lə, 
möv cud ol ma yıb və sa kin lər 
su ya olan tə lə bat la rı nı da şı-
nan su he sa bı na ö də yib.

Sə dan və Ey ni bu laq 
kənd lə ri nin iç mə li su prob-
le mi nin həl li məq sə di lə  ic-
ra olu nan la yi hə yə əsa sən,  
kənd lə rə su yun Şol lar-Ba kı 
su kə mə rin dən ve ril mə si 
nə zər də tu tu lur. Bu məq-
səd lə Si yə zən şə hə ri ni qi da-
lan dı ran ma gist ral xət dən 

bir ləş mə ve ri lə rək kənd lə rə 
6 km uzun lu ğun da po lad 
bo ru lar la ma gist ral su xətt  i 
çə ki lir. Sə dan və Ey ni bu laq 
kənd lə ri rel yef ba xı mın dan 
yük sək lik də yer ləş di yin dən 
su yun nəq li iki pil lə li na sos 
sis te mi vas tə si lə apa rı la caq. 
Bu məq səd lə 2 yer də - ye-
ni ma gist ral xətt  in qo şul ma 
nöq tə sin də və Sə dan kən di-
nin gi ri şin də 2 ədəd na sos 

stan si ya sı və 25 kub metr 
tu tu mu olan su an bar la rı ti-
ki lə cək. Bu inf rast ruk tur lar 
he sa bı na iç mə li su Sə dan 
kən din də ye ni ti ki lən 100 
kub metr tu tu mu olan an ba-
ra vu ru la caq və özüaxım lı 
re jim də kən də ve ri lə cək. Sə-
dan kən din də əha li nin ümu-
mi is ti fa də si üçün 26 ədəd 
bu laq qu raş dı rı la caq. Ey-
ni bu laq kən din də isə mər-
kəz ləş di ril miş 6 km uzun-

lu ğun da iç mə li su şə bə kə si 
ya ra dı la caq və 170 ün va na 
ev b ir ləş mə si v e ri lə cək.

La yi hə nin ic ra sı nın ya xın 
vaxt lar da ba şa çat dı rıl ma sı 
nə zər də tu tu lur.   Bu nun la 
da Si yə zən ra yo nu nun Sə-
dan və Ey ni bu laq kənd lə-
ri nin 2000-dək sa ki ni da ya-
nıq lı və təh lü kə siz iç mə li su 
ilə tə min o lu na caq.

***
Döv lət in ves ti si ya proq-

ra mı çər çi və sin də Şab ran 
ra yo nu nun iç mə li su ça tış-
maz lı ğın dan əziy yət çə kən 
Tax ta lar kən di nin su təc-
hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
məq sə di lə ye ni la yi hə nin ic-
ra sı na b aş la nıb.
Şab ran ra yo nu nun Tax-

ta lar kən di nin əha li si uzun 
il lər  iç mə li su ça tış maz lı ğın-

dan əziy yət çə kib. Vax ti lə 
ra yo nun Dağ Bi li ci kən din-
də ki bu laq dan kən də su xət-
ti çə ki lib və bu laq qu raş dı rı-
lıb. Bir ne çə il əv vəl qu raq lıq 
sə bə bin dən su təc hi za tı da-
ya nıb, möv cud su təc hi za tı 
sis tem lə ri isə ya rar sız və ziy-
yə tə dü şüb. Ötən müd dət də 
sa kin lər iç mə li su tə lə bat la-
rı nı ma şın lar la da şı nan su 
he sa bı na ö də yib.

Tax ta lar kən di nin iç mə li 
su prob le mi nin həl li məq-
sə di lə “Azər su” ASC tə rə-
fi n dən la yi hə ha zır la nıb və 
ti kin ti-qu raş dır ma iş lə ri nə 
baş la nı lıb. La yi hə yə əsa sən, 
kən din iç mə li su təc hi za tı 
Şab ran şə hə ri ya xın lı ğın da-
kı su an ba rı he sa bı na tə min 
olu na caq. Tax ta lar kən di rel-
yef ba xı mın dan yük sək lik də 

ol du ğun dan su yun kən də 
nəq li üçün na sos stan si ya-
sı qu raş dı rı la caq. Ha zır da 
su an ba rın dan kən də qə dər 
114 mm diametr li po lad bo-
ru lar la 4,8 km uzun lu ğun da 
ma gist ral su kə mə ri nin ti-
kin ti si da vam  et di ri lir. Bu-
nun la pa ra lel ola raq kənd 
əra zi sin də 3,7 km uzun lu-
ğun da pay la yı cı su şə bə kə-
si in şa edi lir. Artıq su xət lə-
ri nin ya rı dan ço xu çə ki lib. 
Kənd əra zi sin də müx tə lif  
mə həl lə lər də əha li nin ümu-
mi is ti fa də si üçün 19 ədəd 
bu laq qu raş dı rı la caq. Bu-
nun la da Şab ran ra yo nu nun 
Tax ta lar kən di nin 1000-dək 
sa ki ni key fi y yət li iç mə li su 
ilə tə min o lu na caq.
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Qa zax şə hə rin də 1970-ci 
il lər də ya ra dıl mış su təc-
hi za tı sis tem lə ri is tis ma ra 
ya rar sız və ziy yə tə dü şüb. 
Ötən dövr də əha li ar tı mı və 
məs kun laş ma nın ge niş lən-
mə si sə bə bin dən inf rast ruk-
tur möv cud və pers pek tiv 
tə lə ba tı qar şı la maq iq ti da-
rın da de yil. Bü tün bun lar 
nə zə rə alı na raq 2019-cu il də 
Azər bay can Hö ku mə ti və 
İs lam İn ki şaf Ban kı nın bir-
gə ma liy yə ləş dir di yi la yi hə 

çər çi və sin də Qa zax şə hə rin-
də iç mə li su və ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul-
ma sı na b aş la nıb.

La yi hə Qa zax şə hə rin-
də 26 min nə fə rin 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 he sab la nıb. La yi hə çər-
çi və sin də gə lə cək də Qa zax 
ra yo nu nun Ağ köy nək, Qa-
ra pa paq, Hü seyn bəy li və 
Ağs ta fa ra yo nu nun Dağ Kə-
sə mən kənd lə ri nə də iç mə-
li su yun ve ril mə si nə zər də 
tu tu lur. Ümu mi lik də la yi-
hə dən 45 min sa kin fay da la-
na caq dır.

Qa zax şə hə ri ni və ət raf 
kənd lə ri da ya nıq lı iç mə-
li su ilə tə min et mək üçün 
Ağs ta fa ra yo nu əra zi sin də 
qa zıl ma sı nə zər də tu tu lan 
12 su bar te zian qu yu su nun 
7-si qa zı lıb. Su mən bə yin-
dən Qa zax şə hə ri nə 9 km 
ma gist ral su kə mə ri nin 4 
km-lik his sə si çə ki lib. Şə hə-
ri da ya nıq lı iç mə li su ilə tə-
min et mək üçün tu tu mu 10 
min kub metr olan su an ba-
rı nın ti kin ti si üz rə iş lə rin 60 
faizin dən ço xu ye ri nə ye ti-
ri lib. Qa zax şə hə rin də in şa-
sı nə zər də tu tu lan 106 km 
pay la yı cı su şə bə kə si nin 80 

km-lik his sə si ti ki lib. Ümu-
mi lik də ye ni şə bə kə dən 
5870 ün va na bir ləş mə ve ri-
lə rək say ğac lar qu raş dı rı la-
caq. Bu nun la pa ra lel ola raq 
şə hə rin ka na li za si ya inf rast-
ruk tu ru da ye ni dən qu ru lur. 
Şə hər əra zi sin də in şa sı nə-
zər də tu tu lan 82 km ka na-
li za si ya şə bə kə si nin, 4,4 km 
ka na li za si ya kol lek to ru nun 
ti kin ti si üz rə iş lə rin 70 faizi 
ic ra o lu nub.
İç mə li su və ka na li za si-

ya şə bə kə lə ri nin ti kin ti si nin 
2020-ci ilin so nun da ba şa 
çat dı rıl ma sı plan laş dı rı lır. 
Şə hər də ya ra nan tul lan tı su-

la rı nın tə miz lə nib zə rər siz-
ləş di ril mə si məq sə di lə məh-
sul dar lı ğı sut ka da 10 min 
kub metr olan tul lan tı su tə-
miz lə yi ci qur ğu nun ti kin ti si 
da vam et  di ri lir.
İş çi lə rin əmək şə raiti nin 

yax şı laş dı rıl ma sı və is teh-
lak çı la ra gös tə ri lən xid mət-
lə rin key fi y yə ti nin yük səl-
dil mə si məq sə di lə Qa zax 
Su ka nal Sa hə si üçün müasir 
tip li in zi ba ti bi na nın ti kin ti-
si ye kun la şıb və ha zır da bi-
na da  son ta mam la ma iş lə ri 
apa rı lır.
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Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin təs diq lə di yi re-
gion la rın so sial-iq ti sa di 
in ki şa fı döv lət proq ra mı-
na uy ğun ola raq Qa zax 
şə hə ri nin iç mə li su və ka-
na li za si ya sis tem lə ri ye-
ni dən q u ru lur.

Га зах шя щя рин дя ич мя ли су вя тулланты 
су ла йи щя ля ри нин иъ ра сы да вам ет ди ри лир
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2020-ci il av  qus  tun 17-də 
pay  tax  tın mü  hüm ka  na  li  za -
si  ya inf  rast  ruk  tur  la  rın  dan 
sa  yı  lan Sa  hil kol  lek  to  run  da 
baş ver  miş qə  za da bu ba -
xım  dan is  tis  na de  yil  di. Əgər 
vax  tın  da mü  da  xi  lə edil  mə -
səy  di, qə  za tul  lan  tı su  la  rı  nın 
kə  nar  laş  dı  rıl  ma  sın  da çox 
cid  di çə  tin  lik  lə  rə gə  ti  rib çı  xa -
ra  caq  dı... 

Sa  hil kol  lek  to  ru Ba  kı şə -
hə  ri  nin mər  kə  zi his  sə  sin  də 
for  ma  la  şan tul  lan  tı su  la  rı  nın 
kə  nar  laş  dı  rıl  ma  sın  da müs -
təs  na rol oy  na  yır. 1978-1980-
ci il  lər  də ti  ki  lib is  tis  ma  ra 
ve  ri  lən kol  lek  to  ru  n uzun -
lu  ğu 9,5 ki  lo  metr, diamet  ri 
isə 1860 mil  li  metr  dir. Məh -
sul  dar  lı  ğı  sut  ka  da 230 min 
kub  metr təş  kil edən kol  lek -
tor tul  lan  tı su  la  rı  nın  Höv -
san Aera  si  ya Stan  si  ya  sı  na 

ötü  rül  mə  sin  də mü  hüm rol 
oy  na  yır. 

Kol  lek  to  run ahəng  dar işi -
ni tə  min et  mək, baş ver  miş 
qə  za  la  rı vax  tın  da ara  dan qal -
dır  maq və tə  mir-bər  pa iş  lə -
ri  ni apar  maq məq  sə  di  lə hər 
bi  ri  nin diamet  ri 6 metr olan 
14 şax  ta in  şa edi  lib. Şax  ta  la -
rın də  rin  li  yi rel  yef  dən ası  lı 
ola  raq 9 metr  dən 34 met  rə -
dək də  yi  şir. 

Qə  za kol  lek  to  run 13-cü 
şax  ta  sın  da baş ver  miş  dir. 
Şax  ta  da qrunt su  la  rı  nın kol -
lek  to  ra da  xil ol  ma  sı nə  ti -
cə  sin  də tor  pa  ğın alt qa  tı 
yu  yul  muş, nə  ti  cə  də yu  xa  rı 

qat  lar  da çök  mə baş ver  miş -
dir. Çök  mə pro  se  si isə öz 
növ  bə  sin  də şax  ta  nın di  var -
la  rın  da çat  la  rın ya  ran  ma  sı  na 
sə  bəb ol  muş  dur. 

Qə  za  nın araş  dı  rıl  ma  sı 
məq  sə  di  lə “Azər  su” ASC və 
Ba  kı Su  ka  nal İda  rə  si tə  rə  fi n -
dən tə  xi  rə  sa  lın  maz təd  bir -
lə  rə baş  la  nı  lıb,  mü  hən  dis 
və tex  nik  lə  r  dən iba  rət qru  p 
əra  zi  yə gön  də  ri  lib, tex  ni  ka 
və ma  şın-me  xa  nizm  lər sə  fər -
bər olun  ub. Bö  yük də  rin  li  yə 
ma  lik şax  ta  ya da  xil ol  maq, 
bu  ra  da la  zı  mi təd  qi  qat iş -
lə  ri apar  maq ol  duq  ca risk  li 
və çə  tin bir iş he  sab olu  nur. 
Bü  tün bun  la  ra bax  ma  ya -
raq, Ba  kı Su  ka  nal İda  rə  si  nin 
mü  hən  di  s və çi  lin  gər  lə  ri bu 
çə  tin işin öh  də  sin  dən mə -
ha  rət  lə gəl  mə  yi ba  car  dı  lar. 
Ekst  re  mal şə  rait  də qə  za  nın 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sın  da  mü -
hən  dis  lər Cey  hun Hə  sə  nov, 
Əli  hü  seyn Ma  nafl   ı, çi  lin  gər 
Vü  qar Dün  ya  ma  lı  yev xü  su  si 
pe  şə  kar  lıq nü  ma  yiş et  di  rdi -
lər. Məhz on  la  rın pe  şə  kar  lı  ğı 
və ka  na  li  za  si  ya inf  rast  ruk  tu -
ru  nun iş prins  pi  nə ya  xın  dan 

bə  ləd ol  ma  la  rı işə ya  ra  dı. 
Qə  za  nın ara  dan qal  dı -

rıl  ma  sı  nı tə  min et  mək üçün 
ge  cə saat  la  rın  da şə  hə  rin 
mər  kə  zi his  sə  si  nə iç  mə  li su -
yun ve  ril  mə  si məh  dud  laş  dı -
rıl  dı və bu da öz növ  bə  sin  də 
kol  lek  tor  da tul  lan  tı su  la  rı -
nın azal  ma  sı  na im  kan ver  di. 
Kol  lek  to  run qə  za baş ver -
miş his  sə  si  nin də  qiq təd  qi  qi 
məq  sə  di  lə xü  su  si ka  me  ra qu -
raş  dı  rıl  dı. Gö  rün  tü  lər  dən ay -
dın ol  du ki, kol  lek  to  ra da  xil 
ol  muş qrunt su  la  rı  nın tə  si  ri 
nə  ti  cə  sin  də 13-cü şax  ta  nın 
baş  lan  ğı  cın  da 30x50 san  ti -
metr öl  çü  də da  ğıl  ma baş ver -
miş, çat  lar ya  ran  mış  dır. Şax -
ta  la  ra  ra  sı mə  sa  fə  nin qa  lan 
his  sə  si  nin isə qrunt su  la  rı  nın 
tə  si  ri  nə mə  ruz qal  ma  dı  ğı də -
qiq müəy  yən edil  miş  dir.  

Av  qus  tun 21-də ax  şam 
saat  la  rın  da ye  ni  dən şax  ta  ya 
enən qə  za-bər  pa iş  çi  lə  ri qar -
şı  ya çı  xan çə  tin  lik  lə  rə bax -
ma  ya  raq, tap  şı  rı  lan işin öh -
də  sin  dən la  yi  qin  cə gəl  mə  yi 
ba  car  dı  lar. 

(Davamı 12-ci səhifədə)

Öl kə əha li si nə gös-
tə ri lən iç mə li su təc hi-
za tı və ka na li za si ya 
xid mət lə ri nin gü nün tə-
ləb lə ri sə viy yə sin də qu-
rul ma sı məq sədi lə ye ni 
inf rast ruk turlar ya ra dı-
lır, is tis mar da olan su və 
ka na li za si ya xət lə rin də 
vax ta şı rı tə mir-bər pa iş-
lə ri apa rı lır, müm kün 
qə za hal la rı nın qar şı sı 
vax tın da alı nır. İs tis mar 
müd də ti ba şa çat mış köh-
nə inf rast ruk tur, elə cə də 
müəy yən  tex no gen amil-
lər bə zən qə za hal la rı na 
yol açır. 

Тяъ рц бя юз сю зц нц де йир
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Qeyd edək ki, in di yə dək bu xid-
mət dən is ti fa də www.azer su.az say tı 
və www.e-gov.az por ta lı na ke çid al-
maq la apa rı lır dı. Bun dan son ra abo-
nent lər Te leq ram şə bə kə lə ri nə qo şul-
maq la xid mət dən ya rar la na bi lə cək lər. 
Təq dim edi lən xid mət dən mo bil qur-
ğu lar dan Te leg ram Mes sen ger proq-

ra mı nı yük lə mək lə (App Sto re, Play 
Mar ket və s.) is ti fa də et mək müm kün-
dür. Te leg ram sə hi fə si nə qo şul duq-
dan son ra “Azər su” ASC-nin xid mət-
lə ri təq dim edi lən Azer su (Azer su bot) 
sə hi fə si nə ke çid edi lir. “Ana sə hi fə”də 
təq dim olu nan xid mət lə rin si ya hı sı 
ve ri lir və və tən daş lar “Qə za bil di ri-
şi”  xid mə ti ni seç mək lə su təc hi za tı 
və tul lan tı su la rı nın axı dıl ma sı sis te-
min də baş ve rən qə za lar ba rə də mə-
lu mat gön də rə bi lər lər. Bu məq səd lə 
əks əla qə üçün ak tiv əla qə te le fo nu, 
elekt ron poçt ün va nı, şəx siy yət və si-
qə sin də ki FİN ko du da xil et mə li, da ha 
son ra qə za nın iç mə li su və ya tul lan tı 
su xətt  in də ol du ğu nu təs diq lə mə li və 
tə ləb olu nan di gər mə lu mat la rı da xil 
et mə li dir. Növ bə ti əmə liy yat da qə za-
nın baş ver di yi əra zi da xil edi lir və qə-
za nın fo to şə ki li gön də ri lir. Mu ra ciətin 
sis tem də qey diy ya tı uğur la ta mam-
lan dıq da bu ba rə də mə lu mat  ek ran da 
gös tə ri lir.

Mü ra ciət qey diy ya ta alın dıq dan 
son ra Cə miy yə tin mü va fi q st ruk tur 
va hi di nə ic ra ya yön lən di ri lir. Da xil 
olan mü ra ciətə aidiy yə ti əmək daş lar 
tə rə fi n dən ba xı la raq araş dı rı 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. Mü ra ciət mü va fi q qay da da 
ic ra olun duq dan son ra nə ti cə si haq da 
mə lu mat abo nen tin elekt ron poçt ün-
va nı na, sms va si tə si lə mo bil te le fo nu-
na və Te leg ram sə hi fə si nə gön də ri lir.

(Əvvəli 11-ci səhifədə) 

Ekst  re  mal şə  raitə 
bax  ma  ya  raq, kol  lek  to -
run qə  za  lı hissəsi xü  su  si 
ma  te  rial  la bər  pa edil  di. 
Bü  tün ge  cə  ni yo  rul  maq 
bil  mə  dən ça  lı  şan 12 fə -
da  kar iş  çi  nin bir  gə sə  yi 
nə  ti  cə  sin  də sə  hər saat 7 
ra  də  lə  rin  də qə  za  nın nə -
ti  cə  lə  ri tam ara  dan qal -
dı  rıl  dı. 

Bu işi yük  sək pe  şə -
kar  lıq  la ye  ri  nə ye  ti  rən 
iş  çi  lə  rin əmə  yi qiy  mət -
lən  di  ri  lib.  Qə  za  nın ara -
dan qal  dı  rıl  ma  sın  da 

xü  su  si  lə fərq  lə  nən “Ba -
kı Su  ka  nal” İda  rə  si  nin 
Kol  lek  tor  la  rın is  tis  ma  rı 
şö  bə  si  nin mü  hən  dis  lə  ri 
Cey  hun Hə  sə  nov, Əli  hü -
seyn Ma  nafl   ı və çi  lin  gər 
Vü  qar Dün  ya  ma  lı  yev 

“Azər  su” ASC səd  ri  nin 
əm  ri ilə Fəx  ri Fər  ma -
na la  yiq gö  rü  lüb, əmək 
haq  qı  nın üç mis  li qə  dər 
mü  ka  fat  la  dı  rı  lıb  lar. Bu 
iş  də xü  su  si əmə  yi olan 
9 iş  çi  yə isə  pul mü  ka  fatı 
ve  ri  lib. Ey  ni za  man  da, 
hə  min iş  çi  lə  rin əmə  yin 
ödə  nil  mə və ix  ti  sas də  rə -
cə  lə  ri ar  tı  rı  lıb. 

Müasir dövr də so sial şə bə-
kə lər dən is ti fa də nin ge niş vü sət 
al ma sı nə zə rə alı na raq bir sı ra 
xid mət lər so sial şə bə kə lər üzə-
rin dən tət biq edi lir. “Azər su” 
ASC-nin “Su təc hi za tı və tul-
lan tı su la rı nın axı dıl ma sı sis-
te min də baş ver miş qə za ya dair 
mü ra ciət” elekt ron xid mə ti nin 
Te leq ram so sial şə bə kə si üzə rin-
dən apa rıl ma sı na baş la nıb. Bu 
xid mə tin kö mə yi ilə və tən daş lar 
iç mə li su və tul lan tı su sis tem lə-
rin də baş ver miş qə za lar la bağ lı 
“Azər su” ASC-yə asan lıq la mü-
ra ciət edə bi lər lər.

Гя за лар ла баь лы мц ра ъият ля р Те лег рам 
шя бя кя си цзя рин дян эюн дя рил ир
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