“АЗЯРСУ” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИ
“Su həyat deməkdir,
təmiz su isə sağlam
həyat deməkdir”
İlham Əliyev
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Тцркийя-Азярбайъан

Yüksək səviyyəli əməkdaşlıq, dostluq, qardaşlıq münasibətləri əsasında qurulan Azərbaycan–Türkiyə əlaqələri daim güclənir. Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu
Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir”, eləcə də ümummilli lider
Heydər Əliyevin Türkiyə və Azərbaycanın sarsılmaz qardaşlığını simvolizə edən “Bir millət, iki dövlət” şüarları
xalqlarımızın milli-mənəvi xəzinəsidir. Bu iki tarixi şəxsiyyətin müdrik kəlamları bu gün də Türkiyə və Azərbaycan arasında olan qarşılıqlı əlaqələrin, dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin inkişafına öz töhfəsini verir.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın iyunun
15-də işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərinə tarixi səfəri də bu baxımdan önəmlidir və strateji əhəmiyyət kəsb
edir. Bu səfər iki ölkənin Vətən müharibəsindəki Zəfərin
sevincini birgə yaşamasını
bir daha təsdiqləyir. Səfər çərçivəsində imzalanan
Şuşa bəyannaməsi bir daha dünyaya nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan-Türkiyə
qardaşlığı sarsılmazdır və
ölkələrimizin strateji əməkdaşlığı regionda sülhün və
təhlükəsizliyin təmin edilməsinə, habelə bölgədə iqtisadi inkişafın daha da gücləndirilməsinə yönəlib.
Azərbaycan ictimaiyyətinin böyük maraqla gözlədiyi rəsmi səfər çərçivəsində
Türkiyə Prezidentini Füzuli-

də dövlətimizin başçısı, müzəﬀər Ali Baş Komandan İlham Əliyev qarşıladı. Həmin
gün ali qonağın Şuşada rəsmi
qarşılanma mərasimi keçirildi. Rəsmi qarşılanma məra-

simindən sonra Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə
Respublikasının Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə
təkbətək görüşü oldu. Görüşündən sonra “Azərbaycan
Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında
Şuşa Bəyannaməsi" imzalandı. Sənəddə Azərbaycanın
mədəniyyət beşiyi olan Şuşa
şəhərindəki bu görüşün tarixi önəmi xüsusi qeyd edildi.
Tarixi Qars müqaviləsindən yüz il sonra iki qardaş
ölkə arasında müttəfiqlik
münasibətlərinə dair imzalanan Bəyannamənin müstəsna siyasi və tarixi əhəmiyyəti
var. Bəyannamədə göstərilən müddəalar onu deməyə
əsas verir ki, qardaş Türkiyə
hər zaman Azərbaycanın yanında olacaq. Bununla bağlı
bəyanatda qeyd olunur: Tərəflərdən hər hansı birinin
müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, beynəlxalq səviyyədə tanınmış
sərhədlərinin toxunulmaz-

lığına və ya təhlükəsizliyinə
qarşı üçüncü dövlət və ya
dövlətlər tərəfindən təhdid
və ya təcavüz edildiyi təqdirdə birgə məsləhətləşmələr aparılması, bu təhdid və
ya təcavüzün aradan qaldırılması məqsədilə BMT Nizamnaməsinin məqsəd və
prinsiplərinə müvafiq təşəbbüs həyata keçirilməsi, BMT
Nizamnaməsinə uyğun olaraq bir-birinə lazımi yardım
göstərməsi, Silahlı Qüvvələrin güc və idarəetmə strukturlarının əlaqələndirilmiş
fəaliyyətinin təşkili nəzərdə
tutulur.
Bundan əlavə, bəyannamədə ümumi maraqlara
əsaslanan regional və beynəlxalq strateji məsələlər
üzrə fəaliyyətlərin qarşılıqlı
əlaqələndirilməsinin zəruriliyini bildirən önəmli ifadələr
əksini tapıb. Bəyannaməyə
görə, Azərbaycan və Türkiyə
respublikaları müstəqillik,
suverenlik, ərazi bütövlüyü,
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərin daxili işləri-
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гардашлыьы ябядидир
nə qarışmamaq prinsiplərini
rəhbər tutaraq, müttəfiqlik
münasibətlərinin qurulmasının siyasi və hüquqi mexanizmlərini müəyyən edirlər.
İki ölkə arasında imzalanan Şuşa Bəyannaməsində
vurğulanan ən önəmli müddəalardan biri də üçüncü
bir dövlətin Azərbaycan və
Türkiyənin ərazi bütövlüyünə, sərhədlərinə qarşı təhdidi zamanı silahlı qüvvələrin
güc və idarəetmə strukturlarının əlaqələndirilmiş birgə fəaliyyətinə keçməsidir.
Bu baxımdan qeyd etmək
olar ki, Müttəfiqlik Bəyannaməsi müdafiə sahəsində
də ikitərəfli əlaqələrin daha
da gücləndirilməsi üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Prezident İlham Əliyevin
xüsusi vurğuladığı kimi, bu
bəyannamə iki ölkə arasında mövcud olan qədim dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin
keyfiyyətcə yeni mərhələyə
qədəm qoymasının göstəricisidir.
Bəyannamənin imzalanmasından sonra Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə
Respublikasının Prezidenti
Rəcəb Tayyib Ərdoğan mətbuata birgə bəyanatlarla çıxış
etdilər.
Prezident İlham Əliyev
mətbuata bəyanatında cənab
Ərdoğanın Şuşaya səfərinin
tarixi əhəmiyyəti olduğunu

məxsusi qeyd edərək bildirdi ki, imzalanmış Birgə
Bəyannamə - Müttəfiqlik
haqqında Bəyannamə əlaqələrimizi ən yüksək zirvəyə
qaldırır: “Bu gün Türkiyə və
Azərbaycan bir-birinə dünya çapında ən yaxın olan
ölkələrdir. Bizi birləşdirən
bir çox amillər var, ilk növbədə, tarix, mədəniyyət, ortaq etnik köklər, dilimiz,
dinimiz, milli dəyərlərimiz,
milli maraqlarımız, xalqlarımızın qardaşlığı bu birliyi
təmin edib. Bu gün biz dünya
miqyasında, dünya çapında
nadir əməkdaşlıq, iş birliyi,
müttəfiqlik nümunəsi göstəririk… Bu gün buradan--qədim şəhərimiz olan Şuşadan
verilən açıqlamalar bütün
dünyaya səs salacaq, bunun
böyük əks-sədası olacaqdır.
Bu səfərin tarixi əhəmiyyəti bundan sonra uzun illər
ərzində dillərdə olacaqdır”.
Şuşa Bəyannaməsinin imza-

lanmasını tarixi nailiyyət kimi dəyərləndirən Prezident
İlham Əliyev qeyd edib ki,
Müttəfiqlik haqqında Bəyannaməni imzalamaqla biz bir
daha göstəririk ki, bundan
sonra da hər zaman bir yerdə olacağıq. Bundan sonra
da bir-birimizin təhlükəsizliyini təmin edəcəyik, necə

sında imzalanmış Şuşa Bəyannaməsini bölgəni əhatə
edən mühüm bir sənəd kimi
dəyərləndirdi: “Bir millət,
iki dövlət” təməli üzərində
yüksəltdiyimiz əlaqələrimizi daha da inkişaf etdirəcək
yeni bir tarixi addımı atdıq.
Bu addım çox önəmlidir. Bunu bundan sonrakı prosesdə
daha da gücləndirəcəyik və
gücləndirərək yolumuza da
davam edəcəyik. Bizim gücümüz Azərbaycanın gücü,
Azərbaycanın gücü də bizim
gücümüzdür".
İyunun 16-da Türkiyə
Prezidenti Milli Məclisdəki tarixi çıxışı ilə bir daha
dünyanın diqqətini Azərbaycana yönəltdi. Prezident
Ərdoğan parlamentdə bir
çox mühüm məsələyə to-

ki, bu günə qədər Türkiyə
və Azərbaycan bütün məsələlərdə bir yerdədir, bundan
sonra da bu, belə olacaq.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə mətbuata bəyanatında qeyd etdi
ki, bölgədəki yeni reallığa
fayda vermək istəyən hər
kəsin nifrət və təhrik siyasətindən əl çəkərək sülh və
əməkdaşlığı təşviq etməyə
istiqamətlənməsi əsas şərtdir. Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Türkiyə ilə Azərbaycan ara-

xundu və birmənalı şəkildə
dünyaya çatdırdı ki, Türkiyə hər zaman Azərbaycanın
yanında olacaq. Azərbaycan
xalqının möhtəşəm Zəfərinin bölgədə daimi sülh və
əmin-amanlıq üçün böyük
bir fürsət yaratdığını söyləyən Prezident Ərdoğan dedi
ki, Cənubi Qafqazdakı sülh
və əmin-amanlıqdan yalnız
Azərbaycan deyil, Ermənistan da daxil olmaqla bütün
bölgə ölkələri, hətta bütün
dünya qazanacaq.
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5 ийун – “Су тясяррцфаты вя
мелиорасийа ишчиляри эцнц”
5 iyun – “Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri
günü” peşə bayramıdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 14 may 2014-cü il
tarixdə imzaladığı sərəncamla iyun ayının 5-i “Su
təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri günü” kimi təsis
edilib və hər il bu tarix su təsərrüfatı işçilərinin peşə bayramı kimi qeyd olunur.
“Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri günü” ilə
əlaqədar “Azərsu” ASC,
Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin rəhbərliyi

Fəxri Xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri,
müasir müstəqil dövlətimizin memarı və qurucusu
Heydər Əliyevin xatirəsini

yad edib, məzarı önünə əklil qoyub. Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da
xatirəsi anılıb. Sonra Şəhidlər Xiyabanında Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi
bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş
qəhrəman vətən övladlarının xatirəsi yad edilib.
“Azərsu” ASC, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASCnin rəhbərlikləri iyunun

4-də Kəlbəcər rayonunun
Susuzluq kəndi ərazisində peşə fəaliyyətini yerinə
yetirərkən mina partlayışı nəticəsində şəhid olmuş
Azərbaycan Televiziyasının
operatoru Sirac Abışov və
Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin müxbiri Məhərrəm İbrahimovun xatirəsinə qoyulmuş
anım güşəsinin önünə gələrək onları ehtiramla anıblar.

Улу Юндярин 98 иллийи мцнасибятиля
Azərbaycan
xalqının
ümummilli lideri Heydər
Əliyevin anadan olmasının
98-ci ildönümü ilə əlaqədar mayın 10-da “Azərsu”
ASC-də ağacəkmə tədbirləri keçirilib. Səhmdar cəmiyyətə məxsus Saray su anbarı ərazisində təşkil olunub
ağacəkmə kampaniyasında
müxtəlif növdə 500-dən çox
ağac əkilib, yaşıllıqlar salınıb.

Bu tədbirdə “Azərsu”
ASC-nin öz təsərrüfatlarında yetişdirilmiş zeytun
və şam tinglərindən istifadə olunub. Həmçinin, ötən
illərdə əkilmiş ağacların
mühafizəsi və onlara qulluq göstərilməsi məqsədilə
bütün zəruri tədbirlər görülüb. Ağacəkmə tədbirində Səhmdar Cəmiyyətin
bütün idarə və müəssisələrinin kollektivləri fəal işti-

rak ediblər. “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti ölkədə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması məsələlərinə

xüsusi diqqət yetirir və yaşıllaşdırma tədbirlərinə öz
töhfəsini verməkdədir.

BЦЛЛЕТЕН
Su ehtiyatlarından səmərəli
istifadənin təmin edilməsi, su
təsərrüfatının idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi və bu
sahədə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məqsədilə Azərbaycan
Respublikası Prezidenti İlham
Əliyevin 2020-ci il 15 aprel
tarixli Sərəncamı ilə yaradılmış Komissiyanın üzvləri işğaldan azad olunmuş Ağdam
rayonuna səfər ediblər. Səfər
çərçivəsində Ağdam şəhərinin
təməlinin qoyulduğu ərazidə
komissiyanın növbəti iclası
keçirilib.
İclasda dövlət başçısının 2021-ci
il 19 aprel tarixli Sərəncamına uyğun
olaraq, işğaldan azad edilmiş ərazilərin su ehtiyatlarından səmərəli istifadə
edilməsi məqsədilə su mənbələrinin
qiymətləndirilməsi, su təsərrüfatı obyektlərinin tikintisi, yenidən qurulması, bərpası, içməli su və suvarma suyu
təchizatı ilə bağlı tədbirlər və qarşıda
duran vəzifələr diqqətdə saxlanılıb.
O cümlədən su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi məqsədilə Xaçınçay və
Qarqarçay üzərində avtomat hidroloji
stansiyaların quraşdırılması, Ağdam
şəhərinin içməli su təchizatı baxımından əhəmiyyəti nəzərə alınaraq Qarqarçay hövzəsində müşahidə quyularının qazılması və Ağdam rayonunda
əkin sahələrinin suvarma suyu ilə
təchizatını həyata keçirmək üçün Xaçınçay su anbarının və ondan ayrılan
suvarma kanalının təmir-bərpası, habelə işğaldan azad edilmiş digər ərazilərdəki su ehtiyatları hesabına Ağdam
rayonunun içməli və suvarma suyu ilə
təchizatı üçün alternativ variantlar və
planlaşdırılan layihələr ətraflı müzakirə olunub.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərin su
ehtiyatları barədə danışan Baş nazirin müavini, Komissiyanın sədri Şahin
Mustafayev bildirib ki, ötən il Ali Baş
Komandanın rəhbərliyi ilə ölkəmizin
ərazi bütövlüyünün təmin olunması,
nəhayət, uzun fasilədən sonra Qarabağın su ehtiyatlarından istifadə məsələ-
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Торпагларын ишьалдан азад
олунмасы 2 милйард кубметр
судан истифадя имканы йарадыб

lərinin yenidən qiymətləndirilməsini
diqqət mərkəzinə gətirib. Təxmini hesablamalara görə, ərazilərin və su qovşaqlarının işğaldan azad olunması nəticəsində 2 milyard kubmetrdən artıq
su ehtiyatından daha səmərəli istifadə
etmək imkanı yaranıb. Cari ilin su təsərrüfatı balansı layihəsinə işğaldan azad
olunmuş ərazilər üzrə su və su təsərrüfatı obyektləri də daxil edilib.
Qeyd olunub ki, işğal dövründə digər ərazilərdə olduğu kimi, Ağdam
rayonunda da hər şey, o cümlədən su
təsərrüfatı infrastrukturu tam dağıdılıb
və bunlar müasir tələblərə uyğun yenidən qurulmalıdır. Eyni zamanda, hansı su mənbələrinin içməli su təchizatı
üçün, hansılarının suvarma üçün daha
məqsədəuyğun olması araşdırılır. Dövlət başçısının Füzuli rayonundakı Aşağı
Köndələnçay su anbarında olarkən bəyan etdiyi kimi, azad edilmiş bütün torpaqların su mənbələrinin xəritəsi hazırlanır. Ümumilikdə, müşahidə quyuları
qazılmaqla yeraltı su ehtiyatlarının və

avtomat hidroloji stansiyalar vasitəsilə
yerüstü su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi həyata keçiriləcək.
Ağdam şəhəri daxil olmaqla, Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş
hissəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi
Emin Hüseynov Ağdam şəhərində yenidənqurma və bərpa-quruculuq işləri
barədə ümumi məlumat verərək, bu işlərin tərkib hissəsi kimi su və meliorasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsinin
əhəmiyyətini vurğulayıb.
Ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar Babayev, Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı ASC-nin sədri Zaur Mikayılov, “Azərsu” ASC-nin sədr müavini
Köçərli Həsənov çıxışlarında işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən
işlərdən və qarşıda duran vəzifələrdən
danışıblar.
Səfər zamanı Komissiya üzvləri Ağdam rayonu ərazisində xüsusi əhəmiyyət kəsb edən su və su təsərrüfatı obyektlərinə baxış keçiriblər.
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kı suqəbuledici kameradan
şəhərdəki anbara qədər polad borularla 1,8 km uzunluğunda yeni magistral su
kəməri çəkilir.
Kəmərin inşasında istifadə olunacaq maşın-mexanizmlərin, polad boruların
və digər mal-materialların
Şuşa şəhərinə daşınması təmin edilib. Hazırda tikintiquraşdırma işləri Laçın-Şuşa
avtomagistralının
trassası

yolunun trassası ilə kəsişmə
hissəsinin inşası qısa müddətdə başa çatdırılacaq.
Yeni layihədə Şuşa şəhərini içməli su ilə təmin edən
magistral kəmərlər əlaqələndirilməklə su təminatının bir
qovşaqdan idarə olunması
nəzərdə tutulur. Belə ki, hazırda Kiçik Kirs mənbəyindən nəql olunan su şəhərdəki
anbar kompleksinə suqəbuledici kameradan, Zarıslı mən-

Шуша шящяринин дайаныглы су тяъщизаты мягсядиля
тяхирясалынмаз тядбирляр эюрцлцр
iş
i ləri aparılacaq. Kiçik Kirs
mən
m bəyindən Şuşaya yeni
ma
m gistral su kəməri çəkiləcək, şəhər ərazisində 6 km
pay
p layıcı su xətti, hər birinin
ttutumu 500 kubmetr olan 3
ədəd su anbarı inşa olunacaq.
Bu tədbirlər çərçivəsində
iilkin olaraq tikintisi davam
eedən Füzuli-Şuşa avtomagistralının, eləcə də elektrik
stansiyasının ərazisindən keçən və uzun illərdir istismar
olunan magistral kəmərin yeni
n lənməsi işlərinə başlanılıb.
Bu
B məqsədlə Şuşa şəhərinin
ya
y xınlığında-

A
b can Res
R pub
bllikak
Azərbay
sının işğaldan azad edilmiş
ərazilərində
məsələlərin
mərkəzləşdirilmiş qaydada
həlli ilə bağlı yaradılmış Əlaqələndirmə Qərargahından
verilən məlumata görə, Şuşa
şəhərini dayanıqlı içməli su
ilə təmin etmək üçün Təxirəsalınmaz Tədbirlər Proqramı hazırlanıb və icrasına
başlanılıb. Tədbirlər Planına
əsasən, Şuşa şəhərini içməli
su ilə təmin edən Kiçik Kirs
və Zarıslı suqəbuledici qurğularında
yenidənqurma

boyunca davam etdirilir.
Magistral su kəmərinin
inşası zamanı texniki tələblərə uyğun olaraq hər bir
qaynaq tikişi xüsusi avadanlıqlarla yoxlanılır, müvafiq
rəy verildikdən sonra həmin
hissələr həm daxildən, həm
də xaricdən izolyasiya olunur. Suyun keyfiyyətini sabit saxlamaq üçün borular
daxildən xüsusi boyalarla
izolyasiya edilir. Yeni magistral su kəmərinin Şuşa şəhərinə çəkilən magistral
av to mo bil

bəyindən isə birbaşa ötürülür. Yeni layihənin icrası hər
iki kəmərin suqəbuledici kamera ilə əlaqələndirilməsinə
və suyun buradan şəhərə bir
kəmərlə nəqlinə imkan yaradacaq.
Qeyd edək ki, yeni magistralın inşası ilə yanaşı,
şəhərdaxili şəbəkədə də tənzimləmə işləri aparılır. Baş
verə biləcək qəzaların aradan
qaldırılması üçün “Azərsu”
ASC tərəfindən şəhərdə fasiləsiz xidmət təşkil edilib.
Şuşa şəhərinin yeni Baş
Planına uyğun olaraq şəhərin
içməli su və tullantı su şəbəkələri yenidən qurulacaq, içməli və tullantı sutəmizləyici
qurğular inşa ediləcək.

BЦЛЛЕТЕН

Журналистляр Щадрут
гясябясинин су тяъщизаты
иля таныш олублар
“Azərsu” ASC-nin təşkilatçılığı ilə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunmuş Hadrut qəsəbəsinə səfəri
təşkil edilib. Səfər çərçivəsində jurnalistlər qəsəbənin içməli su təchizatı sistemləri ilə tanış olublar.
Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə
məlumat verilib ki, Hadrut
qəsəbəsi işğaldan azad olunduqdan və Vətən müharibəsi
başa çatdıqdan dərhal sonra
azad edilmiş digər yaşayış
məntəqələrində olduğu kimi, bu qəsəbədə də infrastrukturun bərpasına başlanılıb. Prezident İlham Əliyevin
tapşırıqlqarına uyğun olaraq
ilk növbədə həyati əhəmiyyət
daşıyan içməli su təchizatının
bərpası məqsədilə təxirəsalınmaz tədbirlər görülüb.
44 günlük müharibədən
sonra Hadrut qəsəbəsinin
və ətraf yaşayış məntəqələrinin içməli su təchizatındakı
vəziyyəti qiymətləndirmək
üçün “Azərsu” ASC-nin mütəxəssisləri Hadruta ezam
edilib. Qeyd edək ki, qəsəbə

əvvəllər 2 mənbə - bulaqlar
və subartezian quyuları hesabına içməli su ilə təmin
olunub. Müharibə başa çatdıqdan sonrakı ilk günlərdə
bulaqlardan su gəlmədiyindən generatorlar vasitəsilə
subartezian quyuları işə salınıb və məskunlaşma olan
bina və tikililər su ilə təmin
edilib. Sonra Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri ilə
birlikdə təhlükəsizlik tədbirləri görülməklə qəsəbədən
5,5 kilometr şimalda yerləşən
əsas su mənbəyi olan bulağa
baxış keçirilib, magistral su
kəməri təftiş olunub. Mənbə
və magistral kəmərdə təmirbərpa işləri görülüb və qəsəbəyə suyun verilişi təmin
edilib.
Eyni zamanda, qəsəbənin
su mənbələrindən, anbar-

lardan su nümunələri götürülərək yoxlanılıb. Hadrut qəsəbəsinə səfər zamanı
“Azərsu” ASC-nin Mərkəzi
Laboratoriyasının əməkdaşları tərəfindən növbəti dəfə
su nümunələri götürülüb.
Qeyd edək ki, Hadrut qəsəbəsinin relyef baxımından
yüksək nöqtələrində 5 su anbarı mövcuddur ki, hazırda
onlardan 4-ü istismar edilir.
Həm bulaqdan, həm də subartezian quyularından nəql
olunan sular bu anbarlarda

Май-ийун 2021-ъи ил
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toplanaraq şəhər şəbəkəsinə
ötürlür.
Ötən müddətdə Hadrut
qəsəbəsinin şəbəkəsində 30dan çox qəza aradan qaldırılıb. 2000-dən çox mənzildə
su xətləri təftiş olunub, qış
aylarında
donvurmaların
qarşısını almaq üçün tədbirlər görülüb.
Hazırda qəsəbədə hərbi
və mülki binalar fasiləsiz içməli su ilə təmin olunur və
şəbəkəyə saatda 55-60 kubmetr su ötürülür.

8
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BЦЛЛЕТЕН

Газах шящяриндя ичмяли вя тулланты
су лайищясинин иърасы йекунлашыр
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliye
y vin təsdiqlədiyi regionların sosial-iqtisadi inkişafı
f Dövlət Proqramına uyğun olaraq Qazax şəhərinin
i məli və tullantı su sistemlərinin yenidən qurulması
iç
l yihəsinin icrası yekunlaşmaq üzrədir. Layihə Qazax
la
ş hərində 26 min nəfərin su və kanalizasiya xidmətlərinşə
dən
d istifadəsinin yaxşılaşmasına hesablanıb.
Qazax şəh
Q
hərin
i də
d 1970-ci
1970 i
illərdə yaradılmış ilk mərkəzləşdirilmiş su təchizatı
sistemləri istismara yararsız vəziyyətə düşdüyündən
mövcud tələbatı qarşılamaq
iqtidarında olmayıb. Bunlar nəzərə alınaraq 2019-cu
ildə Azərbaycan hökuməti
və İslam İnkişaf Bankının
birgə maliyyələşdirdiyi layihə çərçivəsində Qazax şəhərində yeni infrastrukturun
yaradılmasına başlanıb. Qazax şəhəri və ətraf kəndləri
dayanıqlı içməli su ilə təmin
etmək üçün Ağstafa rayonu ərazisində 12 subartezian quyusu qazılıb, 8,6 km
quyulararası su xətləri inşa
edilib. Mənbədən götürülən
suyun anbarlara ötürülməsi
məqsədilə nasos stansiyası
tikilib. Su mənbəyindən Qazax şəhərinə 9 km magistral
su kəmərinin tikintisi başa
çatdırılıb. Şəhəri dayanıqlı içməli su ilə təmin etmək
üçün tutumu 10 min kub-

metr
m olan su anbarının inşası
s yekunlaşmaq üzrədir.
Qazax şəhərində inşas nəzərdə tutulan 115 km
sı
pay
p layıcı su şəbəkəsinin 111
km-lik
k
hissəsi tikilib. 6500
ün
ü vana birləşmə verilərək

sayğaclar quraşdırılıb. Şəhər ərazisində inşası nəzərdə tutulan 85 km tullantı su
şəbəkəsinin 84,6 km-i inşa
edilib. Şəhərdə yaranan tullantı suların təmizlənib zərərsizləşdirilməsi məqsədilə
məhsuldarlığı sutkada 10
min kubmetr olan tullantı
sutəmizləyici qurğunun tikintisi üzrə işlərin 85 faizi
yerinə yetirilib.
İşçilərin əmək şəraitinin
yaxşılaşdırılması və istehlakçılara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə Qazax
sukanal sahəsi üçün müasir
tipli inzibati binanın tikintisi
yekunlaşıb.
Layihə çərçivəsində gələcəkdə Qazax rayonunun
Ağköynək,
Qarapapaq,
Hüseynbəyli və Ağstafa rayonunun Dağ Kəsəmən
kəndlərinə də içməli suyun
verilməsi nəzərdə tutulur.
Ümumilikdə layihədən 45
min sakin faydalanacaqdır.
Qeyd edək ki, indiyədək
içməli su və kanalizasiya layihələrinin icrasına başlanılmış 54 şəhər və rayon mərkəzinin 32-də içməli su və
tullantı su, 12-də isə içməli
su şəbəkələrinin tikintisi yekunlaşıb.

BЦЛЛЕТЕН
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin təsdiqlədiyi regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına uyğun olaraq
“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti kəndlərdə əhalinin içməli su təminatının yaxşılaşdırılması
məqsədilə layihələrin icrasını davam etdirir.
Hacıqabul
rayonunun
içməli su çatışmazlığından
əziyyət çəkən Qızılburun və
Qarasu kəndlərində “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin daxili imkanları hesabına mərkəzləşdirilmiş su
təchizatı sistemləri yaradılır.
Hacıqabul
rayonunun
Qızılburun kəndinin əhalisi uzun illər içməli su çatışmazlığından əziyyət çəkib.
Vaxtilə kəndin bir hissəsinə
Kür-Bakı magistral kəmərindən su verilib. Lakin mərkəzləşdirlilmiş su şəbəkəsi
olmadığından sakinlər fərdi
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Щаъыгабул районунун Гызылбурун вя Гарасу
кяндляринин ичмяли су проблеми щялл едилир
çəkilmiş xətlərdən istifadə
edib. Tikinti qaydalarına
və texniki normalara cavab
verməyən, bəzi hallarda
bir neçə həyətyanı sahədən
keçən xətlərlə sudan normal qaydada istifadə etmək
mümkün olmurdu. Bəzi
hallarda sakinlər içməli suyu maşınlarla almaq məcburiyyətində qalırdı.
Kür-Bakı magistral kəmərindən qidalanan Qarasu kəndində də mərkəzləşdirilmiş paylayıcı şəbəkənin
olmaması, fərdi xətlərin isə
yararsız vəziyyətə düşməsi
kəndin su təchizatında ciddi
çətinliklər yaradırdı.
Bütün bunlar nəzərə alınaraq “Azərsu” ASC tərəfindən Qızılburun və Qarasu
kəndlərində içməli su layihələri həyata keçirilib. Qızıl-

burun kəndinin mövcud su
təchizatı sisteminin yenidən
qurulması məqsədi ilə KürBakı su kəmərindən 3 km
magistral su xətti çəkilib, 13
km kənddaxili paylayıcı şəbəkə qurulub və 250-dək ünvana birləşmə verilib. Növbəti mərhələdə hər abunəçi
sayğacla təmin olunacaq.
Qarasu kəndində icra olunan layihəyə əsasən

Сябаил району 20-ъи сащя йашайыш
массивинин су тяъщизаты йахшылашдырылыр

“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti Bakı şəhəri və
ətraf qəsəbələrdə əhalinin
içməli su təminatının yaxşılaşdırılması məqəsdilə layihələrin icrasını davam etdirir. Səhmdar Cəmiyyətinin
daxili imkanları hesabına

Май-ийун 2021-ъи ил

Səbail rayonu 20-ci sahə yaşayış massivi Dəmirçilər adlanan ərazidə içməli su şəbəkəsinin yenidən qurulması
işləri həyata keçirilir.
Dəmirçilər adlanan ərazidə mərkəzləşdirilmiş içməli su şəbəkəsi mövcud

olmayıb. Su təchizatı əhali
tərəfindən fərdi qaydada
yaradılmış və tikinti normalarına uyğun gəlməyən
şəbəkələr hesabına aparılıb.
İstismar olunaraq yararsız
vəziyyətə düşmüş su xətlərində tez-tez qəzalar baş
verir və əhalinin içməli su
təminatında çətinliklər yaranırdı. İndiyədək sakinlər günaşırı olmaqla cəmi 2
saat içməli su ilə təmin olunurdu. Bəzi hallarda sakinlər suyu maşınlarla almaq
məcburiyyətində qalırdı.
Bütün bunlar nəzərə alınaraq ərazidə yeni şəbəkənin yaradılmasına qərar
verilib. Layihə çərçivəsində

kənddə 3 km magistral su
kəməri, 27 km paylayıcı su
şəbəkələrinin tikintisi planlaşdırılıb. Yeni yaradılan
şəbəkədən 470 ünvana birləşmə verilərək sayğaclar
quraşdırılacaq.
Bu layihələr hesabına
Qarasu və Qızılburun kəndlərinin 4 mindən çox sakini
dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su ilə təmin olunacaq.
ərazidə 1 km-dən artıq içməli su şəbəkəsi yaradılıb, 150
fərdi yaşayış evi və obyektin
şəbəkəyə qoşulması təmin
edilib. Hazırda abonentlərin
sayğaclarla təmin edilməsi
işləri aparılır.
Yeni layihənin icrasından sonra sakinlər artıq hər
gün qrafikli rejimlə içməli
su ilə təmin olunacaq. Yeri
gəlmişkən, indiyədək əraziyə içməli su “Şimal” nasos stansiyasından verilirdi.
Yeni şəbəkə “+220 Badamdar” su anbarından ayrılan
xəttə qoşularaq su təminatı
özüaxımlı rejimdə aparılacaq. Bu layihənin davamı
olaraq 20-ci sahə yaşayış
massivinin digər küçələrində də yenidənqurma, təmirbərpa və tənzimləmə işləri
davam etdiriləcək.
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Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin təsdiqlədiyi Su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə
dair 2020-2022-ci illər
üçün Tədbirlər Planına uyğun olaraq su itkilərinin və israfçılığın
qarşısının
alınması
məqsədilə
“Azərsu”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən nəzarət
tədbirləri davam etdirilir. Suya tələbatın
artdığı isti dövrlərdə
içməli sudan qanunsuz istifadənin qarşısının alınması məqsədilə
“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti
tərəfindən
Bakı şəhəri və Abşeron
yarımadasında, eləcə də
regionlarda həyata keçirilən nəzarət tədbirləri gücləndirilib.

Bakı şəhəri Sabunçu rayonu ərazisində aparılan
nəzarət tədbirləri nəticəsində sahibkarlıq subyektləri
və vətəndaşlar tərəfindən su
təchizatı sistemlərinə qeyriqanuni müdaxilə edilməklə sudan qanunsuz istifadə

BЦЛЛЕТЕН

Ичмяли судан ганунсуз
halları müəyyən edilib. Belə
hallara əsasən su sərfiyyatı böyük olan obyektlərdə
- beton zavodunda, idman
kompleksində, kafe və restoranlarda, avtoyuma, ət
kəsimi və s. məntəqələrində
rast gəlinib.
Sabunçu
rayonunun
Südçülük sovxozu adlanan
ərazisində fəaliyyət göstərən beton zavodunun su
təchizatı sistemlərinə baxış
keçirilərkən məlum olub ki,
yaxınlıqdan keçən su xəttinə
sahibkar tərəfindən özbaşına qoşulma edilib. Zavod
rəhbərliyi bundan əvvəl də

qanunsuz qoşulmaya yol
verib, edilən xəbərdarlıqlara və sayğacdankənar xəttin
kəsilməsinə
baxmayaraq,

sudan qeyri-qanuni istifadəni davam etdirib. Zavod
rəhbərliyinə sonuncu xəbərdarlıq edilməklə sayğacdankənar su xətti kəsilib, akt tər-

tib olunaraq dəymiş ziyan
hesablanıb.
Oxşar vəziyyət Bakıxanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev
küçəsində yerləşən idman
kompleksində də aşkarlanıb. Obyektin su sərfiyyatı
şübhələr doğurduğundan
su təchizatı sistemləri mütəxəssislər tərəfindən tam
araşdırılıb. Məlum olub ki,
kompleksin ehtiyat su anbarına sayğacdankənar su
xətti çəkilib və əsasən də bu
xətdən istifadə olunub.
Sabunçu rayonu, Şəhər
şosesi küçəsində yerləşən

ət kəsimi məntəqəsində və
qapı istehsalı sexində sudan
müqavilə bağlamadan istifadə edilib.
Nəzarət tədbirləri zamanı Sabunçu rayonu Zabrat
qəsəbəsində yerləşən kafe,
ət kəsimi, avtoyuma və avtotəmir məntəqələrində də
sudan qanunsuz istifadə
halları aşkarlanıb. Bu obyektlərin sahibləri texniki
şərt almadan və müqavilə
bağlamadan özbaşına şəbəkəyə qoşularaq içməli sudan qanunsuz istifadə ediblər.
Sudan qanunsuz istifadə hallarına əhali qrupu
abunəçilərində də rast gəlinib. Bakıxanov qəsəbəsi
Leyla Məmmədbəyova küçəsində fərdi həyət evində
sayğacdankənar su xətləri
aşkarlanıb. Bəzi hallarda sakinlər qanunsuz xətlərlə götürülmüş sudan yaşıllıqların suvarılmasında istifadə
ediblər.
“Azərsu” ASC tərəfindən
yaradılmış xüsusi qrupların
araşdırmaları
nəticəsində
Xəzər rayonunda da içməli
sudan uçotsuz və sayğacdankənar xətlərdən istifadə
halları aşkarlanıb.

BЦЛЛЕТЕН
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истифадя щаллары ашкарланыб

2012-2014-cü illərdə Xəzər rayonunun Türkan qəsəbəsinin bir hissəsində dövlət
investisya layihəsi çərçivəsində mərkəzləşdirilmiş su
təchizatı şəbəkəsi yaradılıb,
layihənin əhatə etdiyi ərazidə yaşayış evlərinə, obyektlərə birləşmə verilib və sayğaclar quraşdırılıb. Bütün
bunlara baxmayaraq, bəzi
vətəndaşlar və sahibkarlar
paylayıcı şəbəkəyə özbaşına
qoşulmalarla və ya sayğacdankənar çəkilmiş xətlərlə
sudan qeyri-qanuni istifadə
ediblər. Qəsəbədəki istixananın su təchizatı sisteminə
baxış keçirilərkən məlum
olub ki, sahibkar paylayıcı
şəbəkəyə 32 mm diametrli
boru ilə əlavə qoşulma edib.
Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsində bəzi ünvanlarda oxşar vəziyyət müşahidə olunub. Qəsəbənin bir
hissəsində mərkəzləşdirilmiş
su təchizatı şəbəkəsi yaradılıb, insanların içməli suya
olan tələbatı ödənilib. Amma
yenə də bəzi şəxslər yeni şəbəkəyə müdaxilə edərək qanunsuz su xətləri çəkiblər.
Aşkarlanan faktlarla bağlı
zəruri tədbirlər görülüb, öz-

başına çəkilmiş xətlər və qoşulmalar ləğv edilib, qanunsuz istifadəyə görə dəymiş
ziyan hesablanaraq ödənişə
yönəldilib.

Binəqədi qəsəbəsi Gülməmməd Ramazanov küçəsində yerləşən 3 çoxmənzilli yaşayış binasında sudan
uçotsuz istifadə faktları üzə
çıxıb. Məlum olub ki, yeni
tikilmiş yaşayış binalarının heç birinin su təchizatı xidmətindən istifadəyə
görə texniki şərti mövcud
deyil. Binaların su təchizatı
yaxınlıqdakı şəbəkəyə edilmiş qanunsuz qoşulma ilə
aparılıb. Belə ki, şəbəkədən
götürülən su binaların qarşısında quraşdırılmış çən-

lərə doldurularaq məzillərə
vurulur.
Cavadxan küçəsi "Pitomnik bağı" kimi tanınan ərazidə isə bağın sayğacdankənar çəkilmiş su xətti vasitəsi
ilə suvarıldığı aşkarlanıb.
Binəqədi rayonunda ən
çox su itkisi Dərnəgül qəsəbəsindəki məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanalarda yaranır. Burada
vətəndaşlar tərəfindən tikinti normalarına uyğun olmayan fərdi su xətləri çəkilib.
Sayğac quraşdırılmadığından su sərfiyyatı ailə üzvlərinin sayına görə hesablanır.

Su itkilərini ölçmək üçün bu
yataqxanaların hər birinə balans sayğacları quraşdırılıb.

Biləcəri qəsəbəsi, Yeni yaşayış massivi adlanan ərazidə fərdi evlərin bir qismində
sayğacların olmasına baxmayaraq, sakinlər yaxınlıqdan
keçən magistral xətdən qanunsuz əlavə su xətti çəkiblər. O da məlum olub ki, bu
işi təşkil edən bir qrup şəxs
magistral xətt üzərində qanunsuz su kollektoru quraşdıraraq buradan qonşulara
əlavə çıxışlar verirmiş.
Aşkarlanan faktlarla bağlı zəruri tədbirlər görülüb,
özbaşına çəkilmiş xətlər və
qoşulmalar ləğv edilib, qanunsuz istifadəyə görə dəymiş ziyan hesablanaraq ödənişə yönləndirilib. Bununla
yanaşı, vətəndaşlar və sahibkarlar içməli su şəbəkələrinə qoşulmaq üçün texniki
şərtin alınması və qoşulma
qaydaları barədə məlumatlandırılıb.
Qeyd edək ki, texniki imkanlar nəzərə alınmadan su
təchizatı sistemlərinə özbaşına qoşulma halları israfçılıq və itkilərlə yanaşı, yaşayış məntəqələrinin içməli
su təchizatının dayanıqlığını
pozur və bəzi abonentlərin
su təminatını pisləşdirir.
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“Азярсу” АСЪ йанында Иътимаи Шурайа сечкиляр кечирилиб
25 may 2021-ci il tarixində “Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti yanında İctimai Şuraya seçkilər keçirilib. Seçki prosesi “Azərsu” ASC-nin facebook səhifəsi vasitəsilə
canlı yayımlanıb.

“Azərsu” ASC yanında İctimai Şuraya üzvlüklə
bağlı seçkilərdə vətəndaş
cəmiyyəti institutlarının 16
nümayəndəsi namizəd kimi
qeydə alınıb. Lakin seçkilərə
1 gün qalmış “Ekonomiks”
Beynəlxalq İctimai Araşdırmalar İctimai Birliyinin sədri Yusifov Fikrət Hüseyn
oğlu namizədliyini geri götürüb.
Beləliklə, seçkilərdə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının namizəd kimi qeydə
alınmış 15 nümayəndəsi
mübarizə aparıb. Seçkilərdə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təmsilçilərindən
ibarət 66 seçici iştirak edib.
Qutudan çıxan bütün bülletenlər Seçki Komissiyasının
üzvləri tərəfindən yoxlanılıb
və 66 bülletenin hamısı etibarlı hesab edilib.
Seçkilərdə 2 namizəd “Əsgər Ailələrinə Dəstək”
İctimai Birliyinin sədri Cəfərova Mətanət Əsgər qızı
və Milli QHT Forumunun
prezidenti Zeyni Rauf Xurşud oğlu 50 faizdən çox səs
topladıqlarına görə Seçki

Komissiyasının
qərarına
əsasən, “Azərsu” ASC yanında İctimai Şuranın üzvü
seçiliblər. Digər 13 namizəd
tələb olunan keçid səs sayını
toplamadıqlarına görə təkrar seçkilərdə iştirak edib.
27 may 2021-ci il tarixində “Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti yanında İctimai
Şuraya üzvlüklə bağlı təkrar
seçkilər keçirilib. Seçki prosesi “Azərsu” ASC-nin facebook.com səhifəsi vasitəsilə
canlı yayımlanıb.
Təkrar səsvermədə vətəndaş cəmiyyəti institut1.
2
2.
33.
4
4.
55.
66.

larının 13 nümayəndəsi
mübarizə aparıb. Seçkilərdə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təmsilçilərindən
ibarət 49 seçici iştirak edib.
Qutudan çıxan bütün bülletenlər Seçki Komissiyasının
üzvləri tərəfindən yoxlanılıb
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və 48 bülleten etibarlı hesab
edilib. Seçkilərin nəticələrinə əsasən ən çox səs toplamış 9 namizəd İctimai Şurtaya üzv seçilib. Beləliklə,
“Azərsu” ASC yanında İctimai Şura aşağıdakı tərkibdə
formalaşdırılıb.
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