“АЗЯРСУ” АЧЫГ СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИ
“Su həyat deməkdir,
təmiz su isə sağlam
həyat deməkdir”
İlham Əliyev
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Зянэязур дящлизинин

Oktyabrın 26-da Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılış mərasimi olub.
Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri hava limanının rəmzi açılışını bildirən
lenti kəsiblər. Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının rəmzi açarları prezidentlərə təqdim edilib.
Dövlət başçılarına məlumat verilib ki, Qarabağın hava qapısı adlandırılan Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı ən müasir səviyyədə inşa olunub.
Hava limanının istənilən tip hava
gəmisini qəbul etmək imkanları var.
Uçuş-enmə zolağının uzunluğu 3000,
eni isə 60 metrdir. Hava limanının
müasir infrastrukturla təchiz olunan
terminalı saatda ən azı 200 sərnişinin
buraxılışına imkan verir. Bu hava limanının istifadəyə verilməsi bölgəyə
səfər edənlərin rahatlığını təmin edəcək, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda aparılan quruculuq işlərinin
daha da sürətlənməsinə töhfə verəcək, nəinki Füzulinin, ümumilikdə
bölgənin sosial-iqtisadi inkişafında
müstəsna rol oynayacaq.
Sonra Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Zəngəzur dəhlizinin - Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd avtomobil yolunun təməlini qoyublar.
Uzunluğu 123,6 kilometr olan yol

Zəngəzur dəhlizi ilə Naxçıvana, oradan da Türkiyəyə çıxışa imkan yaradacaq. Dövlət başçıları Zəngilan
rayonunda “Dost Aqropark”ın təməlini qoyublar. Türk və azərbaycanlı
sərmayədarlar tərəfindən Zəngilanda
həyata keçiriləcək "Dost Aqropark"
layihəsi Azərbaycanın və Türkiyənin
qida təhlükəsizliyinə töhfə verəcək,
bölgənin əkinçilik və heyvandarlıq
məhsullarının beynəlxalq bazarlara
çıxarılmasına imkan yaradacaq.
Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın oktyabrın 26-da Zəngilanın Ağalı kəndində
rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib.
Rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra dövlət başçılarının təkbətək görüşü
olub. Prezidentlər Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində həyata keçirilən
“Ağıllı kənd” layihəsi çərçivəsində
görülən işlərlə tanış olublar. Zəngilanın Ağalı kəndində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev

və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan mətbuata
birgə bəyanatlarla çıxış ediblər.
Prezident İlham Əliyev bildirib ki,
4 ay əvvəl imzalanan Şuşa Bəyannaməsi əlaqələrimizi rəsmən müttəfiqlik
səviyyəsinə qaldırıb. Bu gün Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanının açılışında birlikdə iştirakımız bir daha bizim birliyimizi göstərir, gücümüzü
göstərir. İkinci Qarabağ savaşının ilk
saatlarından son dəqiqələrinə qədər
qardaş Türkiyənin Azərbaycanın yanında olduğunu vurğulayan İlham
Əliyev bunun bizə çox böyük siyasi
və mənəvi dəstək, əlavə güc verdiyini diqqətə çatdırıb: “Bu gün regional
işlərdə, hətta dünya çapında Türkiyə
və Azərbaycan əməkdaşlığı, qardaşlığı önəmli amilə çevrilib. Türkiyə
Əziz qardaşımın liderliyi ilə artıq
dünya çapında böyük gücə çevrilib və
heç kim Türkiyəyə öz iradəsini diktə
edə bilməz. Bu yaxınlarda Əziz qardaşım Türkiyənin daxili məsələlərinə
müdaxilə etmək istəyənlərə elə cavab
vermişdi ki, hesab edirəm bu, bütün
siyasətçilər üçün örnəkdir. Öz milli ləyaqətini qoruyan, öz xalqının,
dövlətinin maraqlarını, qürurunu qoruyan və müdafiə edən Lider bu gün
buradadır, Azərbaycandadır, Zəngilandadır, Ağalıdadır. Biz bunu qiymətləndirməliyik. Bütün türk dünyası üçün Rəcəb Tayyib Ərdoğan amili
ən önəmli amillərdən biridir”.
Gələn ay Azərbaycanın Türk Şurasında sədrliyini Türkiyəyə təhvil
verəcəyini söyləyən Prezident İlham
Əliyev qardaş ölkənin cənab Ərdoğanın rəhbərliyi ilə Şuraya uğurla sədrlik edəcəyini və bunun türk dövlətləri
arasındakı əməkdaşlıq və qardaşlıq
əlaqələrini daha da gücləndirəcəyinə,
bütün Türk dünyası üçün yeni imkan-
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тямяли гойулуб

lar açacağına əminliyini ifadə edib.
Dövlətimizin başçısı ölkələrimizin
birgə layihəsi olan Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyətindən söhbət açaraq
bildirib ki, bu dəhliz
bütün Türk
dünyasını birləşdirməklə yanaşı, gələcəkdə regionun inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir. Çıxışının sonunda
Azərbaycanın azad edilmiş torpaqlarında fəaliyyət göstərən bir çox Türkiyə şirkətlərinə təşəkkürünü çatdıran Prezident İlham Əliyev onların
səyləri nəticəsində bu gün bu bölgədə
yolların salınmasını, dəmir yollarnıın
çəkilməsini, tunellərin tikilməsini,
infrastruktur layihələrinin gerçəkləşməsini birliyimizin, qardaşlığımızın
təcəssümü kimi dəyərləndirib.
Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bəyanatla çıxış edərək işğaldan azad edilən
Füzuliyə səfərindən dörd ay yarımdan sonra bu dəfə Zəngilanda olmaqdan böyük məmnunluq duyduğunu
ifadə edib. Türkiyə prezidenti qeyd
edib ki, Azərbaycanın işğaldan azad
edilən bölgələri qısa müddət ərzində
inkişaf edib: “Azərbaycan bütün dünyaya örnək olacaq inkişaf modeli ilə

bu bölgənin inkişafı üçün fəaliyyətini
davam etdirir. Burada hər şeydən əvvəl təməlini qoyduğumuz, - bir az əvvəl cənab Prezidentin də dediyi kimi,
- istər tunellər, istər yol ötürücüləri,
istər avtomobil yolları bərpa işlərinin sürətlə həyata keçirilməsi baxımından çox önəmlidir. Bu fəaliyyətə
liderlik edən İlham qardaşımı və əməyi keçən hər kəsi ürəkdən təbrik edirəm. Podratçı firmaları təbrik edirəm.
Bütün texnika parkları ilə podratçı
firmaların ürəkdən çalışması ən yük-
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sək təqdirə layiqdir”. Bu kimi işlərdə
Türkiyənin üzərinə düşəni etməkdə,
qardaş Azərbaycana bütün imkanları
ilə dəstək olmaqda davam edəcəyini
vurğulayan Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Azərbaycanın bölgənin əsl potensialının həyata keçirilməsinə mane olan işğalı şanlı Zəfəri ilə sona çatdırdığını,
BMT Təhlükəsizlik Şurasının illərdir
tətbiq olunmayan qətnamələrini özü
həyata keçirdiyini qürur hissi ilə diqqətə çatdırıb. Davamlı sülhün təmin
olunması və arzu edilən normallaşma istiqamətində irəliləyişin olması
üçün əlverişli şəraitin yarandığın söyləyən Türkiyə Prezidenti bunun üçün
bölgədəki yeni duruma uyğun hərəkət edilməsinin vacibliyini önə çəkib. Qeyd olunub ki, bu coğrafiyadan
keçəcək torpaq yollar və dəmir yolu
xətləri təkcə Azərbaycan və Türkiyə
üçün deyil, bütün bölgə ölkələri üçün
iqtisadi və ticari fürsətlər yaradacaq,
bölgənin tranzit, logistika mərkəzinə
çevrilmə imkanını möhkəmləndirəcək. Bu inkişafdan isə İran, Gürcüstan, Ermənistan da daxil olmaqla
Azərbaycanın bütün qonşuları istifadə edəcəklər. Çıxışının sonunda Türkiyənin hər an sülh və barış tərəfdarı
oduğunu vurğulayan cənab Ərdoğan
bir daha bəyan edib ki, əgər Ermənistan Azərbaycan ilə bağlı səmimi iradə
ortaya qoyarsa, Türkiyənin Ermənistan ilə əlaqələrinin də normallaşması
üçün bir maneə qalmayacaq.
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27 Сентйабр - Аным Эцнц гейд олунуб

27 Sentyabr Azərbaycanda Anım Günü qeyd olunub.
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin 2020ci il 2 dekabr tarixli Sərəncamına əsasən təsis edilən Anım
Günü Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş əsgər
və zabitlərimizə dərin ehtiramın ifadəsidir. Anım Günü münasibətilə “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində
şəhid ailələri və qazilərin iştirakı ilə tədbir keçirilib.
“Azərsu”ASC sədrinin
birinci müavini Teyyub Cabbarov Zəfər tarixinə nəzər
salaraq bildirib ki, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi işğalçı
Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi üzündən
uzun illər həllini tapmamış
və aparılan danışıqlar nəticəsiz qalmışdır: “2020-ci il
sentyabrın 27-də Ermənistanın atəşkəs rejimini kobud
şəkildə pozması ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri erməni təxribatlarının qarşısını almaq üçün əks-həmlə
əməliyyatlarına başlamışdır.
Ölkəmizin ərazi bütövlüyü
uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmanlıq göstərən əsgər
və zabitlərimiz müzəﬀər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti və xalqımızın
yenilməz birliyindən ruh-

lanaraq düşmənə sarsıdıcı
zərbələr endirmişlər.
Vətən
müharibəsində
“Azərsu” ASC kollektivinin
üzvləri də səfərbər olunub.
Ümumilikdə 188 əməkdaşımız müharibədə iştirak
edib, onlardan 3 nəfəri şə-

hid olub, 23 nəfəri isə yaralanıb. Eyni zamanda, döyüşlərdə kollektivimizin 21
nəfərinin ailə üzvü şəhid
olub, 45 ailə üzvü isə yaralanıb. Nəqliyyat və Xüsusi
Texnika İdarəsinin 21 işçisi
döyüş bölgəsinə ezam olunub və onlardan 1 nəfər
xidməti vəzifəsini yerinə
yetirərkən yaralanıb”.
Azərbaycan Su Təsərrüffatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin
sədri Akif Məmmədov bildirib ki, Vətən müharibəsində
şəhid olmuş əməkdaşların
ailələri, qazilər, xüsusilə döyüşlərdə yaralananlar daim
diqqət mərkəzində olub,
onlara hər zaman maddi və
mənəvi dəstək göstərilib.
Şəhid Məzdək Eyvazlının atası Əli Eyvazlı və şəhid
Niyaməddin Sultanzadənin
atası Hüsaməddin Sultanov
müharibənin
ağrı-acılarla
yanaşı, xalqımıza böyük qürur hissi yaşatdığını qeyd
edib, dövlət tərəfindən şəhid
ailələrinə göstərilən diqqət
və qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Daha
sonra
“Azərsu”ASC-nin Vətən mühari-

bəsində iştirak etmiş əməkdaşları Ramil Səmədov,
Nicat Məmmədov və Mirhəmzə Ağamalızadə döyüş
xatirələrini danışıblar. Qeyd
olunub ki, döyüşlərdə iştirak edən əməkdaşlarımızın
qəhrəmanlığından kollektivimizin hər bir üzvü qürur
hissi keçirir.
Tədbirdə qeyd olunub
ki, Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi xalqımızın
qəlbində daim yaşayacaq
və onların qəhrəmanlıqları
unudulmayacaq. Azərbaycan dövləti bütün dövrlərdə
olduğu kimi, bundan sonra
da şəhid ailələrinin və qazilərin problemlərinin həllinə
xüsusi diqqət göstərəcək.
27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar saat 12:00da ölkə ərazisində Vətən
müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla
yad edilib. “Azərsu” Açıq
Səhmdar
Cəmiyyətinin
Mərkəzi İdarə Aparatı və
yerli sukanal idarələrinin
kollektivləri, eləcə də ərazilərdə xidmət aparan qəza
briqadalarının əməkdaşları şəhidlərimizin xatirəsini
ehtiramla yad ediblər.
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"Азярсу" АСЪ иля БП Експлорейшн арасында
меморандум имзаланыб
təsərrüfatı işçilərinin peşəkarlıq səviyyəsinin
artırılması, bilik və bacarıqlarının yüksəldilməsi məqsədi ilə “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited şirkəti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb. Sənədi
“Azərsu” ASC-nin sədr müavini Köçərli Həsənov və BP
şirkətinin Xəzər regionunda kommunikasiya və xarici
əlaqələr üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli imzalayıblar.

Su

Memorandum “Azərsu”
ASC-nin Təlim və İnnovasiyalar Mərkəzinin kadr
hazırlığı və işçilərin peşəkarlığının artırılması işinin
təkmilləşdirilməsinə xidmət edəcək əməkdaşlıq çərçivəsini müəyyənləşdirir.
Qeyd edək ki, “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində kadr hazırlığı və
işçilərin peşəkarlığının ar-

tırılması işinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Bakı
şəhəri Hövsan qəsəbəsinin
yaxınlığında yerləşən Hövsan Aerasiya Stansiyasının ərazisində sahəsi 5000
kvadratmetr olan 3 mərtəbəli binada Təlim və İnnovasiyalar Mərkəzi yaradılıb
və burada eyni anda 300
nəfərədək işçiyə təlim keçmək imkanları mövcuddur.

Mərkəzdə nəzəri sinif və
startap otaqları, SƏTƏM,
SCADA, energetika, mexanika, avtomatika, metrologiya və nəzarət-ölçü cihazları kabinetləri, suyun
analizi, tədrisin inkişafı
laboratoriyaları yaradılıb.
Regionlardan təlimə cəlb

olunacaq işçilərin rahatlığını təmin etmək üçün Mərkəzdə yataqxana da yaradılıb. Mərkəzin ərazisində
Təcrübə Poliqonu tikilərək
istifadəyə verilib və təlimə
cəlb olunan işçilərlə təcrübə məşğələləri burada aparılır.

Йапонийа Бейнялхалг Ямякдашлыг Аэентлийинин
нцмайяндяляри иля эюрцш кечирилиб

Oktyabrın 25-də “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində Yaponiya Beynəlxalq
Əməkdaşlıq Agentliyinin
Azərbaycanda səfərdə olan
missiya üzvləri ilə görüş
keçirilib. Azərbaycanla Ya-

poniya arasında sosial-iqtisadi sahədə uğurlu əməkdaşlığın qurulduğunu qeyd
edən “Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Etibar Məmmədov
içməli su təchizatı sahəsində birgə layihələrin icra

edildiyini, artıq 5 şəhərdə
içməli və tullantı su layihələrinin başa çatdığını
bildirib.
“Kiçik şəhərlərdə su
təchizatı və kanalizasiya
layihəsi” çərçivəsində Xaçmaz, Qusar, Xızı, Qobustan, Naftalan şəhərlərində icrası nəzərdə tutulan
9 müqavilə paketinin 6-sı
üzrə işlər tam başa çatıb,
Xaçmaz, Naftalan, Xızı,
Altıağac, Qobustan tullantı
sutəmizləyici qurğularının
tikintisini əhatə edən 3 müqavilə paketi üzrə işlər davam edir.
Yaponiya
Beynəlxalq
Əməkdaşlıq Agentliyinin

Orta Asiya və Qafqaz bölməsinin aparıcı mütəxəssisi Yumiko Horivaki Azərbaycanla
əməkdaşlıqdan
məmnun olduqlarını, səfər
proqramı çərçivəsində Qobustan və Xaçmaz şəhərlərində su təchizatı qurğularına baş çəkdiklərini və
insanlarıın bu layihələrdən
faydalandıqlarından məmnun olduqlarını bildirib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Hökuməti ilə Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq
Agentliyini arasında kredit
sazişi 2009-cu ildə imzalanıb və 2012-ci ildən layihələrin icrasına başlanılıb.
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“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti yanında İctimai
Şuranın iclası keçirilib. “Azərsu” ASC-nin sədr müavini
Köçərli Həsənov şura üzvlərinə vəsiqələri təqdim edib və
bildirib ki, Cəmiyyətin bütün
strukturları şura üzvləri ilə
əməkdaşlıq üçün açıqdır və
qaldırılmış məsələlərin həllində operativ dəstək göstəriləcək: “İçməli və tullantı su
təsərrüfatı çox geniş və əhatəli sahədir. Suyun emalı, nəqli,
anbarlanması, şəbəkəyə ötürülməsi, abonentlərə çatdırılması, tullantı suların toplanması, nəqli, təmizlənməsi və
kənarlaşdırılmasının hər biri
mürəkkəb texnoloji prosesdir.
Cəmiyyətimiz 1 milyon 650
mindən çox abonentə xidmət
göstərir və əsas hədəfimiz
müştəri məmnunluğunun təmin olunmasıdır.Artıq İcti-

BЦЛЛЕТЕН

“Азярсу” АСЪ йанында Иътимаи
Шуранын иъласлары кечирилиб

mai Şura üzvlərindən “Azərsu” ASC-yə müraciətlər daxil
olur, müraciətlərin hər biri
araşdırılır və lazımi tədbirlər
görülür. Gələcəkdə sizinlə
birlikdə görəcəyimiz işlər çox
olacaq, müştəri məmnunluğunun təmin olunması üçün
birlikdə çalışacağıq. Sizin normal fəaliyyətiniz üçün inzibati binada otaq ayrılıb və digər
texniki tədbirlər də görülür.
Eyni zamanda, emal müəssisələrinə, su mənbələrinə, tullantı sutəmizləyici qurğulara,
Mərkəzi laboratoriya və digər
obyektlərimizə
səfərləriniz
təşkil olunacaq”.
İctimai Şuranın növbəti

iclasında isə Şuranın davranış
kodeksi və reqlamenti, həmçinin digər məsələlər müzakirə
edilib. Eyni zamanda, şuranın loqosunun və blankının
təsdiqi, daxil olan şikayət və
ərizələrin elektron sisteminin

yaradılması, kargüzarlıq işinin təşkili, “Azərsu” ASC-nin
kollegiya iclaslarında İctimai
Şura nümayəndəsinin iştirakının təmin edilməsi, müvafiq
ictimai şuralarla və əlaqədar
qurumlarla əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

“Азярсу” АСЪ мцраъиятляри оператив
щялл едян ян фяал дювлят мцяссисяси сечилиб

Onlayn İctimai Nəzarət
Platformasının 2021-ci ilin
iyun-avqust aylarını əhatə
edən hesabatında “Azərsu”
ASC vətəndaşların müraciətlərini operativ şəkildə həll
edən ən fəal dövlət müəssisəsi
adını qazanıb. Onlayn İctimai
Nəzarət Platformasının fəaliy-

yətinin nəticələrinə həsr olunmuş tədbirdə layihənin icraçı
tərəfdaşı “MG Consulting”
şirkətinn rəhbəri Məhəmməd
Quluzadə qeyd edib ki, artıq
bir çox dövlət müəssisələri və
yerli icra hakimiyyəti orqanları bu platforma ilə uğurlu
əməkdaşlıq edir: “Vətəndaşları narahat edən kommunal,
yol və infrastruktur, abadlıq
və digər məsələləri aidiyyəti
hökumət qurumlarına yönləndirmək və onların həllinə
daha rahat nail olmaq məqsədi ilə yaradılmış Nəzarət Platforması ABŞ-ın Beynəlxalq
İnkişaf Agentliyinin dəstəyi
ilə “MG Consulting” MMC
tərəfindən icra olunan, Açıq
Hökumət Milli Platforması
ilə əməkdaşıq çərçivəsində
həyata keçirilən bir plot layihədir. Dünyanın 40-dan çox

ölkəsi bu təcrübədən istifadə
edir. İctimai Nəzarət Platforması vasitəsilə vətəndaşların
ünvanladığı müraciət və şikayətlərin 60 faizi müsbət həllini
tapıb. “Azərsu” ASC üzrə isə
müraciətlərin 100 faizi müsbət həll olunub”.
Tədbirdə Onlayn İctimai
Nəzarət Platforması ilə uğurlu əməkdaşlıq edən 13 dövlət
müəssisəsi və yerli icra hakimiyyəti orqanı mükafatlandırılıb. “Azərsu” ASC vərəndaşların müraciətlərini operativ
şəkildə həll edən ən fəal dövlət müəssisəsi mükafatına layiq görülüb.
Qeyd edək ki, vətəndaşlar
Onlayn İctimai Nəzarət Platformasına WhatsApp və internet saytı (www.enezaret.
az) vasitəsi ilə müraciət edə
bilirlər.

BЦЛЛЕТЕН

Сентйабр-октйабр 2021-ъи ил

Шуша шящяринин ичмяли су тяъщизаты
системляринин йенидян гурулмасына башланылыб
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hələsində Baş Plana uyğun
olaraq şəhərin içməli və tullantı su şəbəkələri tamamilə
yenidən qurulacaq, tullantı
suların optimal idarə edilməsi və təmizlənib zərərsizləşdirilməsi məqsədilə tullantı
sutəmizləyici qurğu inşa ediləcək.
Gələcəkdə Şuşa şəhərində əhalinin məskunlaşması
və turizmin inkişaf perspektivləri nəzərə alınaraq Zarıslı
çayından alternativ su mən-

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən Şuşa şəhərinin dayanıqlı içməli
su təchizatının təmin olunması məqsədilə “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən yeni layihə icra olunur.
Şuşa şəhəri işğaldan azad olunduqdan sonra təxirəsalınmaz tədbirlər görülərək şəhərə suyun verilməsi və həyati
əhəmiyyətli obyektlərin su təchizatı təmin edilib. Bunun
ardınca içməli su təchizatı sistemlərinin əsaslı şəkildə yenidən qurulmasına başlanılıb.
Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş
ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli
ilə bağlı yaradılmış Əlaqələndirmə Qərargahından verilən
məlumata görə, Şuşa şəhərini
dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su ilə təmin etmək məqsədilə layihənin birinci mərhələsi çərçivəsində magistral su
kəməri və anbarların tikintisi,
həmçinin şəhərdaxili şəbəkənin bir hissəsinin yenidən qurulması nəzərdə tutulur. Hazırda 1980-ci illərdə çəkilmiş
Kiçik Kirs-Şuşa magistral su
kəmərinin istismara yararsız
5,3 km-lik hissəsinin polad
borularla dəyişdirilməsi işləri davam etdirilir. İlk növbədə, kəmərin Zəfər yolu və
elektrik yarımstansiyasının
ərazisindən keçən hissəsi inşa olunub. Hazırda magistral xəttin tikintisi mürəkkəb
relyef şəraitində, texnikanın
çətin hərəkət etdiyi ərazilərdə, eyni zamanda, 2 nöqtədə

paralel olaraq aparılır.
Qayalıq ərazidə əvvəlcə
xüsusi texnikanın sərbəst hərəkəti üçün trassa salınır ki,
buradan həm də gələcəkdə
istismar yolu kimi istifadə
olunacaq. Kəmərin keçəcəyi
ərazilərdə xüsusi texnikalardan istifadə olunmaqla qayalıqlar yarılaraq xəndəklər
qazılır və tikinti normalarına uyğun olaraq qumla doldurularaq hazır vəziyyətə
gətirilir, sonra borular xəndəklərə yerləşdirilərək qaynaq edilir. Texniki tələblərə
uyğun olaraq hər bir qaynaq
tikişi yoxlanılır, korroziyadan qorumaq üçün qaynaq

edilmiş hissələr izolyasiya
olunur. Gələcəkdə ərazidə
qazıntı aparılacağı təqdirdə
kəmərin zədələnmə risklərini nəzərə alaraq bütün marşrut boyu xəbərdaredici lentlər çəkilir.
Şuşa şəhərinin dayanıqlı
su təchizatı üçün layihənin
birinci mərhələsində şəhər
ərazisində hər birinin tutumu 500 kubmetr olan 2 su
anbarı tikiləcək, şəhərdaxili şəbəkənin 6 km-lik hissəsi
yenidən qurulacaq. Bu mərhələ üzrə işlərin cari ilin sonuna qədər başa çatdırılması
nəzərdə tutulur.
Layihənin növbəti mər-

bəyi kimi istifadə edilməsi
nəzərdən keçirilir. Bununla
əlaqədar “Azərsu” ASC-nin
“Sukanal” Elmi Tədqiqat və
Layihə İnstitutu tərəfindən
tədqiqat və layihə işlərinə
başlanılıb. İlkin qiymətləndirmələrə əsasən Zarıslı çayının məcrasında suqəbuledici
qurğu, su anbarı tikiləcək,
quraşdırılacaq nasos stansiyası ilə su Şuşa şəhərinə nəql
olunacaq.
Qeyd edək ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad olunduqdan
sonra “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən həyata keçirilən təxirəsalınmaz
tədbirlər çərçivəsində 2020-ci
il noyabrın 25-də Kiçik Kirs
mənbəyindən, dekabrın 20də isə Zarıslı mənbəyindən
şəhərə içməli suyun verilməsi təmin edilib. Bununla
paralel olaraq şəhərdaxili
şəbəkədə tənzimləmə işləri
aparılıb və ötən ilin noyabr
ayından etibarən şəhərdə fasiləsiz xidmət təşkil edilib.
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Siyəzən rayonunun su
çatışmazlığından əziyyət
çəkən Sədan və Eynibulaq
kəndlərində içməli su layihəsinin icrası yekunlaşıb. Kəndlərə içməli suyun
verilməsi
münasibətilə
keçirilən tədbirdə Siyəzən
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Novruz Novruzov bildirib ki, içməli su
qıtlığından əziyyət çəkən
kəndlərdə icra olunan layihə mühüm hadisədir və
sakinlərin sosial-məişət
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir.
Siyəzən rayonundan olan
millət vəkili Sadiq Qurbanov Vətən müharibəsindən
sonra belə layihələrin davam etdirilməsini ölkəmizin
iqtisadi qüdrətinin göstəricisi kimi dəyərləndirib və içməli su layihəsinin yüksək
keyfiyyətlə icra olunduğunu
bildirib.
“Azərsu” ASC-nin sədr

BЦЛЛЕТЕН

Сийязян районунун Сядан вя Ейнибулаг
кяндляриндя ичмяли су лайищяси йекунлашыб
müavini Etibar Məmmədov bildirib ki, həm dövlət
investisiyaları, həm də daxili imkanlar hesabına su
çatışmazlığı müşahidə olunan kəndlərdə layihələr icra
olunur, belə layihələr 2022ci ildə də davam etdirləcək.
Qeyd edək ki, bu kəndlərdə içməli su təchizatı
sistemləri mövcud olmadığından sakinlər suyu uzaq
məsafədən daşıyır və ya
maşınlarla alırdılar.
Hazırda Sədan və Eynibulaq kəndlərinə içməli su
Şollar-Bakı su kəmərindən
verilir. Bu məqsədlə Siyəzən şəhərini qidalandıran
magistral xətdən birləşmə
verilərək kəndlərə polad
borularla ümumi uzunluğu 8 km olan magistral su
xətləri çəkilib. Sədan və
Eynibulaq kəndləri relyef

baxımından
yüksəklikdə
yerləşdiyindən suyun nəqli
ikipilləli nasos sistemi vastəsilə aparılır. Bu məqsədlə
2 yerdə - yeni magistral xəttin qoşulma nöqtəsində və
Sədan kəndinin girişində
nasos stansiyası və hər birinin həcmi 25 kubmetr olan
2 su anbarı tikilib.
Layihə çərçivəsində Sədan kəndində 11 km paylayıcı su şəbəkəsi yaradılıb

148 ünvana ev birləşməsi
verilərək sayğaclar quraşdırılıb. Eynibulaq kəndində
isə 10 km uzunluğunda paylayıcı su xətləri inşa edilib.
Yeni şəbəkədən 170 ünvana
ev birləşməsi verilib və sayğaclar quraşdırılıb.
Layihənin icrası nəticəsində Siyəzən rayonunun
Sədan və Eynibulaq kəndlərinin 2000-dək sakininin içməli su problemi həll edilib.

Гобустан районунун Сцндц кяндинин ичмяли су проблеми щялл едилиб

Qobustan
rayonunun
Sündü kəndinin Yeni yaşayış massivində içməli su layihəsinin icrası yekunlaşıb.
Sündü kəndinə içməli suyun
verilməsi ilə bağlı keçirilən
tədbirdə Qobustan Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı
Adil Məmmədov regionların
sosial-iqtisadi inkişafı Döv-

lət Proqramı çərçivəsində
Qobustan rayonunda həyata
keçirilən layihələrdən danışıb.
“Azərsu” ASC-nin şöbə
rəisi Şöhrət Süleymanov bildirib ki, Qobustan rayonunun Sündü kəndində icra
olunan layihə çərçivəsində
mövcud sistemlərin yenidən

qurulması ilə yanaşı, yeni
infrastrukturlar da yaradılıb.
Qeyd edək ki, Sündü
kəndində içməli su təchizatı
sistemləri mövcud olmadığından sakinlər suyu uzaq
məsafədən daşıyır və ya maşınlarla alırdılar.
“Azərsu” ASC-nin daxili imkanları hesabına icra
olunan layihə çərçivəsində
Sündü kəndinin içməli su ilə
təmin etmək üçün Qırxbulaq
mənbəyində bərpa işləri aparılıb. 2 yeni nasos quraşdırılıb, həcmi 50 kubmetr olan
sutoplayıcı anbar tikilib. Su
mənbəyindən Yeni yaşayış
massivinə polad borularla
3,5 km uzunluğunda magistral su kəməri çəkilib. Mənbədən gətirilən su kəndin

relyef baxımından yüksək
hissəsində yerləşən və hər
birinin tutumu 50 kubmetr
olan 2 su çəninə toplanaraq
özüaxımlı rejimdə yeni tikilmiş şəbəkəyə ötürülür. Yeni yaşayış massivində 6 km
paylayıcı su şəbəkəsi yaradılıb və 150 evin hər birinə
birləşmə verilərək sayğaclar
quraşdırılıb.
Layihə çərçivəsində Vətən müharibəsində şəhid
olmuş Zamin Ağayevin xatirəsinə yaradılmış şəhid bulağına suyun verilməsi təmin
edilib. Yeni layihənin icrası
nəticəsində Sündü kəndinin
Yeni yaşayış massivi adlanan ərazisində 1000-ə yaxın
sakin dayanıqlı içməli su ilə
təmin olunub.

BЦЛЛЕТЕН
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Саатлы районунун Няриманов кяндинин вя мяъбури
кючкцн гясябясинин ичмяли су тяъщизаты йахшылашдырылыб

Y
i temYenii su təchizatı sis
lərinin istismara verilməsi
mərasimində Saatlı Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı
Elmir Bağırov qeyd edib ki,
uzun illər içməli su qıtlığından əziyyət çəkən Nərimanov kəndinə və məcburi köçkün qəsəbəsinə keyfiyyətli
suyun verilməsi sakinlərin
sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşmasına səbəb olacaq.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini İlqar Tağıyev bildirib ki, Kür sutəmizləyici
qurğularından Saatlı şəhərinə magistral su kəmərinin

çəkilməsii və şəh
hərd
də su iinffrastrukturunun yenilənməsi
bəzi ətraf kəndlərin də su
təchizatına imkanlar yaradıb.
Nərimanov kənd sakinləri uzun illər Araz çayından
ayrılan suvarma kanallarının
və arxların suyundan istifadə ediblər. Məcburi köçkün
qəsəbəsində mərkəzləşmiş
şəbəkə mövcud olsa da, içməli su Araz çayından götürülüb duruldularaq verilirdi. 2020-ci ilin sonlarında
icrasına başlanmış layihəyə
əsasən, yaşayış məntəqələ-

rinin içməli su təchizatı Kür
Sutəmizləyici Qurğuları-Sabirabad-Saatlı qrup su kəməri hesabına aparılacaq. Bu
məqsədlə Saatlı şəhərindəki
mərkəzi su anbarından Nərimanov kəndinə qədər 5 km
uzunluğunda magistral su
kəməri çəkilib. Nərimanov
kəndində 5,5 km uzunluğunda paylayıcı şəbəkə və əhalinin ümumi istifadəsi üçün 17
bulaq inşa olunub.
Yeni çəkilmiş magistral

kəmərdən məcburi köçkün
qəsəbəsinə də çıxış verilib və
1 km uzunluğunda birləşdirici kəmər çəkilərək mövcud
şəbəkəyə qoşulub. Layihənin
icrası nəticəsində 3 minədək
sakinin keyfiyyətli içməli suya çıxışı təmin olunub.
Gələcəkdə yeni yaradılmış infrastrukturdan Dəlilər
və Musalı kəndlərindəki modul sutəmizləyici qurğuların
çıxış xətlərinə birləşmə veriləcək .

Кялбяъярдя фасилясиз хидмят тяшкил олунуб

Prezident İlham Əliyevin
tapşırıqlarına uyğun olaraq
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti işğaldan azad edilmiş ərazilərdə su təchizatı

sistemlərinin bərpası və yenidən qurulması istiqamətində işləri davam etdirir.
Kəlbəcər rayonu ərazisində xidməti vəzifələrini
yerinə yetirən şəxsi heyətin,
eləcə də tikinti-quraşdırma
işlərinə cəlb olunmuş mülki əhalinin dayanıqlı içməli su təminatı məqsədilə
kompleks işlər görülür. Bu
məqsədlə “Azərsu” ASCnin mütəxəssiləri tərəfindən
Kəlbəcərdə fasiləsiz xidmət
təşkil olunub, su mənbələri,
magistral kəmərlər və anbarlarda lazımi işlər görülür.
Kəlbəcər rayonundakı içməli su mənbələri işğal dö-

nəmində istifadəyə yararsız
vəziyyətə salındığından qısa müddətdə Zvel çayı üzərində suqəbuledici qurğular quraşdırılıb və içməli su
mənbəyi kimi istifadəsinə
başlanılıb. “Azərsu” ASC-nin
7 nömrəli Regional Sukanal
İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən ötən müddətdə ümumi tutumu 66 kubmetr olan
3 su anbarı yuyularaq dezinfeksiya edilib, Kəlbəcər şəhərində içməli su şəbəkəsinin
qəzalı hissələri təmir edilib.
Su təchizatı sistemində aparılan yenidənqurma işlərindən sonra ərazidəki mülki
və hərbi obyektlər dayanıqlı

içməli su ilə təmin olunub.
Eyni zamanda, növbəli əsaslarla Kəlbəcərə ezam olunan
əməkdaşların yaşayışı üçün
rayon mərkəzindəki yararsız
tikililərdən biri təmir olunaraq müvəqqəti istifadəyə verilib.
Qeyd edək ki, “Azərsu”
ASC tərəfindən Kəlbəcər rayonu ilə yanaşı, Şuşa şəhəri
və Hadrut qəsəbəsində də faziləsiz xidmət təşkil olunub,
Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl,
Füzuli və Xocavənd rayonları, eləcə də Şuşa şəhərindəki
hərbi və bəzi mülki obyektlərin dayanıqlı içməli su təchizatı təmin edilib.
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Ölkə
iqtisadiyyatı
üçün perspektiv əhəmiyyət daşıyan Ələt Azad
İqtisadi Zonasında içməli və tullantı su infrastrukturlarının yaradılması işləri davam etdirilir.
“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti tərəfindən hazırda iqtisadi zonanın
magistral su kəmərləri və
yağış sularının kənarlaşdırılması məqsədilə kollektorlar inşa olunur.

Ələt Azad İİqtisadi Zonasının içməli su təchizatı sisteminin yaradılması layihəsinə əsasən, ərazinin içməli su
təchizatı Kür-Bakı magistral
su kəməri hesabına təmin
olunacaq. Bu məqsədlə magistral xətdən birləşmə verilib və zona ərazisinə 530 mm
diametrli borularla magistral
su kəməri çəkilib. Eyni zamanda, xüsusi iqtisadi zona-

BЦЛЛЕТЕН

Ялят Азад Игтисади Зонасында ичмяли
вя тулланты су инфраструктурлары йарадылыр
nın ərazisindən keçən 1,5 km
uzunluğunda olan magistral
xətt köçürülərək zona xaricinə çıxarılıb.
Ərazidə yaranacaq yağış
və qrunt sularının kənarlaşdırılması məqsədilə hazırda 900
metr uzunluğunda açıq tipli
kanalın inşası davam etdilir.
Açıq kanala toplanan sular
1400 və 1800 mm diametrli beton borulardan ibarət 3
km uzunluğunda qapalı kollektorlara ötürülərək kənarlaşdırılacaq.
Kollektorların
avtomobil və dəmir yolu ilə
kəsişmələrində ümumi uzunluğu 190 metr olan 2 mikrotunel inşa olunur.
İndiyədək açıq və qapalı kollektorların 60 faizindən
çox hissəsi inşa edilib. İcra-

sına cari ilin sentyabr ayında
başlanmış layihə üzrə işlərin
bu ilin sonuna qədər başa çatdırılması nəzərdə tutulur.
Layihənin növbəti mərhələsində xüsusi iqtisadi zonada
sutkalıq gücü 2000 kubmetr
olan modul tipli tullantı sutəmizləyici qurğu inşa ediləcək.
Gələcəkdə Ələt qəsəbəsi və
ətraf yaşayış məntəqələrinin,

həmçinin Ələt Azad İqtisadi
Zonasının inkişafı nəzərə alınaraq məhsuldarlığı sutkada
20000 kubmetr olan bioloji tipli tullantı sutəmizləyici
qurğunun inşası nəzərdə tutulur. Burada təmizlənən suyun kənarlaşdırılması məqsədilə Xəzər dənizinin dibi ilə 3
km uzunluğunda xəttin tikintisi də layihələndirilib.

Шящид аиляляри вя газилярин ичмяли су тяъщизатынын
йахшылашдырылмасы диггятдя сахланылыр

Vətən
müharibəsində
şanlı tarix yazaraq şəhidlik
zirvəsinə yüksəlmiş və yaralanmış vətənpərvər oğulların ailələrinin içməli və

tullantı su xidmətlərindən
istifadəsinin yaxşılaşdırılması “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən
daim diqqətdə saxlanılır.

Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası, həmçinin
regionlardan daxil olmuş
müraciətlər əsasında şəhid
ailələrinin və qazilərin su təminatının yaxşılaşdırılması
ilə bağlı zəruri işlər görülüb.
Daxili imkanlar hesabına həyata keçirilən layihələr çərçivəsində ümumi uzunluğu
51 km olan su xətləri çəkilib. Son 1 ildə 457 şəhid və
312 qazi ailəsi daxil olmaqla,
ümumilikdə 769 ailənin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılıb.
Şəhid ailələri və qazilər

üçün çəkilmiş su xətlərindən
yaxınlıqda yerləşən fərdi yaşayış evlərinə də yeni birləşmələr verilərək su sayğacları
quraşdırılıb və həmin ərazilərdə yaşayan əhali fasiləsiz
içməli su ilə təmin olunub.
Ötən müddətdə kanalizasiya problemi olan şəhid və
qazi ailələrinin yaşadığı fərdi yaşayış evlərinin tullantı
su şəbəkələrinə qoşulması
üçün də bir sıra tədbirlər həyata keçirilib. Bu məqsədlə
ümumi uzunluğu 3 km olan
kanalizasiya xətləri inşa edilib.
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Чохмянзилли йашайыш биналарынын дахили
су тяъщизаты системляри йенидян гурулур
Çoxmənzilli yaşayış binalarının daxili su təchizatı sistemlərinin yenidən qurulması məqsədilə “Azərsu”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən yeni layihənin icrasına başlanılıb. Hazırda Bakı və Sumqayıt şəhərlərində, həmçinin ətraf qəsəbələrdə icra olunan layihə çərçivəsində binaların daxilində yerləşən dik dayaqlar ləğv
edilərək pilləkən qəfəsələrinə çıxarılır, hər bir abonent
sayğacla təmin olunur.
Layihə sovet dövründə
tikilmiş 430 yaşayış binasını və bəzi ərazilərdə fərdi
yaşayış evlərini əhatə edir.
Bu məqsədlə mənzillərdə
və fərdi yaşayış evlərində
28 minədək sayğacın quraşdırılması nəzərdə tutulur.
İcrasına cari ilin sentyabr
ayında başlanmış
layihə
çərçivəsində artıq 3 mindən
çox sayğac quraşdırılıb.
Təsdiqlənmiş layihəyə
uyğun olaraq podratçı şirkətlər tərəfindən yeni çəkilmiş su xətləri mənzillərin
daxilində mövcud sistemlərə birləşdirilir. Bəzi hallarda
vətəndaşlar mənzillərin daxilində layihədə nəzərdə tutulmay
yan əlavə su xətlərinin

çəkilməsi və ya digər işlərin
görülməsini tələb edirlər.
Belə olan halda vətəndaşlar
həmin işləri podratçı təşkilatla qarşılıqlı razılaşma
əsasında öz vəsaiti hesabına
və ya kənardan usta cəlb etməklə həyata keçirə bilərlər.
Mənzilin daxilində layihədə
nəzərdə tutulmayan işlərin görülməsinə və vəsaitin
ödənilməsinə görə “Azərsu”
ASC heç bir məsuliyyət daşımır.
Yeni xətlərin çəkilməsi,
sayğacların quraşdırılması və layihəyə uyğun olaraq
mənzildaxili birləşmələrin
görülməsinə görə abonentlərdən hər hansı ödəniş tələb olunmur.

Qeyd edək ki, sovet dövründə tikilmiş binaların əksəriyyətində daxili su təchizatı sistemləri şaxtalarda
quraşdırlıb. Dik dayaqlar
uzun müddət istismar olunduğundan bəzi hallarda su
sızmaları və axıntılar baş
verir. Bu da mənzillərin və
zirzəmilərin su ilə dolmasına səbəb olur. Binadaxili su
təchizatı sistemlərinin şaxtalardan pilləkən qəfəsələrinə
çıxarılması ilə su axıntılarının qarşısı alınacaq, su xətlərinin istismarı və sayğacların oxunması asanlaşamaqla
xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə imkan yarana-

caq. Eyni zamanda, hər bir
mənzildə sayğacların quraşdırılması və sayğacların pilləkən qəfəsələrinə çıxarılması dəqiq uçotun aparılması,
yaranmış borcların vaxtında
toplanması və debitor borcların yaranmamasına gətirib
çıxaracaq.
2013-cü ildən binadaxili
su təchizatı sistemləri “Azərsu” ASC-nin balansına verilib və ötən dövrdə dövlət
investisiyaları hesabına Abşeron yarımadası və regionlarda 6000-dən artıq çoxmənzilli yaşayış binasının
daxili su təchizatı sistemləri
yenidən qurulub.

Пиршаьы гясябясиня йени маэистрал су кямярляри чякилир

Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrdə əhalinin içməli
su təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə “Azərsu”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
tərəfindən layihələrin icra-

sı davam etdirilir. Sabunçu
rayonunun Pirşağı qəsəbəsində əhalinin dayanıqlı
su təminatı məqsədilə yeni
magistral su kəmərləri inşa
olunur.

Sabunçu rayonunun Pirşağı qəsəbəsində mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sistemləri mövcud olmayıb. “Azərsu”
ASC-nin daxili imkanları hesabına 2011-2020-ci illərdə
Pirşağı qəsəbəsində bir neçə
kiçik layihə həyata keçirilsə
də, bəzi ünvanların su təminatında çətinliklər olub.
Son illər Pirşağı qəsəbəsində yaşayış ərazilərinin
genişlənməsi ilə əlaqədar içməli suya tələbatın artmasını
nəzərə alaraq CeyranbatanMaştağa su kəmərindən qəsəbəyə iki istiqamətdə - 110

və 500 mm diametrli, ümumilikdə 2,4 km uzunluğunda magistral su kəmərləri
çəkilir. Layihənin icrası nəticəsində qəsəbə sakinləri yeni
mənbə hesabına dayanıqlı və
keyfiyyətli içməli su ilə təmin olunacaq.
Magistral su xətti istifadəyə verildikdən sonra əhali tərəfindən fərdi qaydada
çəkilmiş, tikinti normalarına
cavab verməyən və artıq istismara yararsız vəziyyətdə
olan qəsəbədaxili köhnə xətlərin də yenilənməsinə başlanılacaq.
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Сябаил, Йасамал вя Хятаи районларында ичмяли
судан ганунсуз истифадя щаллары ашкарланыб

Yasamal rayonu
Yasamal
rayonu Məhəm
Məhəmməd Xiyabani küçəsində
fəaliyyət göstərən “gecəqondu” tipli kababxanaların
böyük əksəriyyəti sudan
qanunsuz istifadə edib. Dəfələrlə edilən xəbərdarlıq
qla-

ra və su təchizatının dayandırılmasına
baxmayaraq,
obyekt sahibləri müxtəlif
yollarla sudan qanunsuz istifadəyə çalışırlar.
Əsəd Əhmədov küçəsində yerləşən “Yadigar” marketdə də sudan uçotsuz və
sayğacdankənar istifadə halı
aşkarlanıb. Məlum olub ki,
sahibkar uzun müddətdir
obyektin su təchizatını binanın arxa həyətindən gizli
çəkilmiş qanunsuz su xətti
vasitəsi ilə həyata keçirir.
Yasamal rayonu Qurban

ti
timai
mai iaşə ob
obyektinin
yektinin sahibi
sahibi
texniki şərt alıb müqavilə
b lamaq əvəzinə yaxınlıqbağ
dakı yataqxana binasındakı
xətt
x ə özbaşına qoşulma edib.
X tai rayonunun Həsən SalXə
m nov küçəsindəki avtoma
y ma məntəqəsində də qayu
nun
n suz qoşulma aşkarlanıb.
Eyni zamanda, Xətai rayonu
ərazisində yeni tikilmiş bəzi
fərdi evlərdə də sudan qa-

magistral
kəmərdən
ma
gistral kə
mərdən gizli
gizli
xətt çəkərək sudan qanunsuz istifadə edib. Su əvvəlcə
ehtiyat çənə, sonra isə çimərlikdəki bulaqlara ötürülüb.
Badamdar qəsəbəsi, 2 ünvanındakı villalardan birində də böyük bir iaşə obyektinin işlətdiyi qədər sudan
qanunsuz istifadə olunduğu
aşkarlanıb.
Sudan uçotsuz və qanun-

n
nun
u suz
u iistifad
tifadənin
i qar
a şıısıı
alınıb.
***
Səbail rayonu 20-ci sahə
y şayış massivindəki “Dostya
lar” kafesində su sayğacının
dayandırılması, kənar xətt-

i tif
il bağ
b ğllı aşkar
k suz is
tifad
də ilə
lanmış bütün faktlar üzrə akt
tərtib edilib və qanunsuz çəkilmiş su xətləri ləğv olunub.
Qeyd edək ki, 2021-ci ilin
9 ayında sudan qanunsuz istifadə ilə bağlı 12701 fakt aş-

istifadə
gizli
anba
dən is
tifadə və giz
li su an
barı aşkarlanıb. Məlum olub ki,
kafe hər gün işləsə də, sayğacdan su fasilələrlə keçir.
“Şıxov”
ərazisindəki
“Qağayı” çimərliyində sahibkar yaxınlıqdan keçən

kar
karlanıb
lanıb, 3 mln
ml 550 min kubmetr sərfiyyat bərpa olunub.
Cari ilin 9 ayı ərzində sudan
qanunsuz istifadə ilə bağlı
185 fakt araşdırılması üçün
hüquq-mühafizə orqanlarına təqdim olunub.

Xə
lilov kü
çəsində yeni
yeni tikil
tikilXəlilov
küçəsində
məkdə olan beşmərtəbəli yaşayış binasının yaxınlıqdan
keçən əhali qrupu xəttinə
qeyri-qanuni qoşulduğu aşkarlanıb.

***
Xətai rayonu Nazim Şükürov küçəsində yerləşən
“Uğur Su” şirkətinin su təchizatı sistemlərinə baxış keçirilərkən içməli su şəbəkəsinə 40 mm diametrli boru ilə
qanunsuz birləşmə edildiyi
məlum olub. Burada şəbəkədən götürülən su xammal
kimi istifadə olunub və qablaşdırılmış su istehsal edilib.
Sudan qeyri-qanuni istifadənin aşkarlandığı növbəti ünvan Neapol küçəsində
yerləşən restoran olub. İc-
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