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Бу торпагларда ябяди йашайаъаьыг
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva Ağdam rayonuna səfər ediblər

Fevralın 13-də Prezident İlham
Əliyev və birinci xanım Mehriban
Əliyeva “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 110/35/10 kV-luq
“Ağdam-1” və “Ağdam-2” elektrik
yarımstansiyalarının, “Qarabağ”
Regional Elektrik Şəbəkəsinin Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzinin açılışlarında iştirak ediblər.
Sonra Prezident İlham Əliyev Ağdam Sənaye Parkında fəaliyyət göstərəcək alternativ və bərpa olunan enerji
mənbələri ilə qidalanan işıq dirəklərinin, digər qurğuların və xalça istehsalı
müəssisələrinin, “Park Forest Otel Ağdam” mehmanxanasının və 209 mənzildən ibarət yeni yaşayış kompleksinin və 210 çarpayılıq Ağdam Rayon
Mərkəzi Xəstəxanasının da təməlini
qoyub.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Qarabağ
iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan
azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan

Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin qərargahında yaradılan şəraitlə tanış olublar, Qarabağ xanlarının türbələri və yaşayış evi - İmarət
kompleksində olublar.
Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Ağdam Cümə məscidində bərparestavrasiya işlərinin gedişi ilə tanış
olublar. Görülən işlərlə tanışlıqdan
sonra dövlətimizin başçısı çıxış edərək
bildirib ki, Ağdam rayonunun bərpası
ilə bağlı kompleks tədbirlərin görülməsi imkan verəcək ki, qısa müddət
ərzində Ağdamı yenidən quraq, yaradaq: “Bu gün Ağdamın gələcək inkişafı ilə bağlı çox önəmli addımlar atılıb,
bir neçə təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir. Hesab edirəm ki, qısa müddət
ərzində görülmüş işlər yaxın gələcəkdə
konkret nəticələrə gətirib çıxaracaq.
Kompleks tədbirlər görülür – elektrik enerjisi ilə təchizat, Ağdama qaz
xətlərinin çəkilişi layihəsi indi işlənilir, içməli suyun gətirilməsi, o cümlədən Xaçınçay su anbarının təmiri layihəsi builki İnvestisiya Proqramında
vardır, yaşayış binaları, mehmanxana, iş yerləri. Yəni, bu, hərtərəfli inkişaf deməkdir. Elə bu gün açılışında və

təməlqoyma mərasimində iştirak etdiyim obyektlərdə biz bu genişmiqyaslı
işləri görə bilərik.
Əminəm ki, bizim bu gün gördüyümüz işlər, o cümlədən ordu quruculuğu sahəsində gördüyümüz işlər
Azərbaycanı daha da gücləndirəcək və
Ermənistanda baş qaldıran revanşist
qüvvələrə cavab olacaq. Biz öz torpağımızdayıq. Biz bu torpağa qan tökərək, şəhidlər verərək qayıtmışıq. Bu
torpaqda möhkəm dayanmışıq və bu
torpaqlarda əbədi yaşayacağıq”.
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Aьдам шящяриндя йени ичмяли вя тулланты
су тяъщизаты системляри йарадылаъаг
İşğaldan azad olunmuş Ağdam
şəhərinin içməli su təchizatı, tullantı və yağış sularının idarə olunması sistemlərinin yaradılması ilə
bağlı texniki-iqtisadi əsaslandırma və ilkin layihə sənədlərinin hazırlanması məqsədilə yaradılmış
işçi qrupunun iclası keçirilib. Ağdam şəhərində baş tutan iclasda
“Azərsu” ASC-nin və işçi qrupuna
daxil olan digər dövlət təşkilatlarının əməkdaşları və mütəxəssislər
iştirak ediblər.

İclasda Ağdam rayonunda içməli su təchizatının bərpası məqsədilə
görülmüş təxirəsalınmaz işlər barədə
məlumat verilib. Bildirilib ki, Ağdam
rayonu işğaldan azad olunduqdan
sonra məskunlaşma olan obyektlərin
içməli su ilə təmin olunması məqsədilə təxirəsalınmaz işlər həyata keçirilib.
Ağdam rayonu ərazisində Monitorinq Mərkəzinin tikintisi layihəsi çərçivəsində içməli və tullantı su xətləri
çəkilib, su anbarı, nasos stansiyası,
infiltriasiya və septik qurğular inşa
edilib. Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndində yeni subartezian quyusunun qazılmasına başlanıb. Quyu ərazisindən
magistral və paylayıcı su xətləri inşa
olunub.
Ağdam şəhərinin içməli su və tul-

lantı su sistemlərinin yenidən qurulması ilə bağlı perspektiv layihələr,
bu sahədə innovativ texnologiyaların
tətbiqi və ətraf mühitə təsirin qiymət-

ləndirilməsi məsələləri ilə bağlı təqdimat keçirilib. Qeyd olunub ki, Ağdam
şəhərinin içməli su layihəsi hazırlanarkən əhalinin içməli suya tələbatı,
sənaye və turizm imkanları nəzərə alınacaq. Ağdam şəhərinin və 4 kəndin
dayanıqlı və keyfiyyətli içməli su ilə
təmin edilməsi məqsədilə kompleks
tədqiqat işləri aparılacaq. İlkin mərhələdə yeraltı mənbələr hesabına şəhərə
suyun verilməsi üçün 2 kəşfiyyat quyusu qazılıb və tədqiqat işləri davam
etdirilir.
İclasda Ağdam şəhərinin içməli su
təchizatı, tullantı və yağış sularının
idarə edilməsi şəbəkələrinin yaradılması, bu sahədə ağıllı və innovativ
texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı müzakirələr aparılıb.
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Шуша шящяриндя ичмяли су тяъщизаты системляринин
йарадылмасы цзря ишчи групунun иъласы кечирилиб
Şuşa şəhərinin və Şuşa
rayonunun Daşaltı kəndinin içməli su təchizatı sisteminin yaradılması ilə bağlı
texniki-iqtisadi əsaslandırma və ilkin layihə sənədlərinin hazırlanması məqsədilə
yaradılmış işçi qrupunun
ikinci iclası keçirilib. Şuşa
şəhərində baş tutan iclasda “Azərsu” ASC-nin və işçi qrupuna daxil olan digər
dövlət təşkilatlarının əməkdaşları və mütəxəssislər iştirak edib.
İclasda çıxışlar zamanı
Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı Şuşa şəhərinin içməli su təchizatının bərpası
məqsədilə görülmüş təxirəsalınmaz işlər barədə məlumat verilib. Bildirilib ki,
Şuşa şəhəri işğaldan azad
olunduqdan sonra qısa

müddət ərzində Kiçik Kirs
və Zarıslı mənbələrinin suqəbuledici qurğularında və
magistral kəmərlərdə bərpa
işləri aparılaraq şəhərə suyun verilməsi təmin edilib,
paylayıcı şəbəkələrdə tənzimləmə işləri görülüb.
Sonra Şuşa şəhərinin içməli su təchizatı sisteminin
yenidən qurulması məqsədilə perspektivdə nəzərdə
tutulan işlər barədə təqdimat edilib. Bildirilib ki, ötən
ilin sonlarında Şuşa şəhərinin içməli su təchizatının
yenidən qurulması layihəsinin ilkin mərhələsi üzrə
işlərə başlanılıb. Layihə çərçivəsində Kiçik Kirs-Şuşa
magistral su kəmərinin istismara yararsız 5,3 km-lik
hissəsi dəyişdirilib. O da
diqqətə çatdırılıb ki, layihə
çərçivəsində şəhər ərazisin-

də 2 su anbarı və şəhərdaxili şəbəkənin 6 km-lik hissəsi
yenidən qurulacaq.
Qeyd edilib ki, mövcud
Kiçik Kirs və Zarıslı mənbələrindən istifadə ilin müəyyən dövrlərində tələbatı
ödəməyə bilər. Buna görə
də alternativ mənbə olaraq
Zarıslı çayının su ehtiyatlarından istifadə olunması
planlaşdırılır. Bu məqsədlə çayın Şuşa şəhərinə ya-

xın hissəsində suqəbuledici
qurğunun və nasos stansiyasının tikintisi üzrə tədqiqat işləri planlaşdırılır.
İclasda Şuşa şəhərinin
içməli su və tullantı su sistemlərinin yenidən qurulması ilə bağlı perspektiv layihələr, bu sahədə innovativ
texnologiyaların tətbiqi və
ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi məsələləri də
müzakirə edilib.

Зянэиланда “Азярсу” АСЪ-нин хидмят сащяси йарадылыб

A

zərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin
tapşırıqlarına uyğun olaraq
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti işğaldan azad edilmiş ərazilərdə su təchizatı
sistemlərinin bərpası və xidmətin təşkili
istiqamətində işləri davam etdirir. Şuşa,
Kəlbəcər şəhərləri və Hadrut qəsəbəsindən sonra işğaldan azad olunmuş daha
bir şəhərdə - Zəngilanda “Azərsu” ASCnin xidmət sahəsi yaradılıb.
Xidmət sahəsi Zəngilan və Qubadlı
rayonlarına, həmçinin Laçın rayonunun
bəzi kəndlərinə xidmət göstərir. İşçilərin əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması və
xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
məqsədilə Zəngilan şəhərində yararsız
tikililərdən biri təmir olunaraq inzibati
bina kimi istifadəyə verilib. İşlərin operativliyini təmin etmək məqsədilə xidmət sahəsi xüsusi nəqliyyat vasitələri ilə

təmin olunub.
Ötən müddətdə Zəngilan rayonunda “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
tərəfindən təxirəsalınmaz tədbirlər görülərək şəhərə suyun verilməsi, hərbi
və mülki təyinatlı obyektlərin su təchizatı təmin edilib. Şəhər ərazisində və
bəzi kəndlərdə, eləcə də sərhəd məntəqələrində yerləşən hərbi bölmələrin
su təchizatı sistemi araşdırılıb, mövcud
magistral və şəbəkə su xətlərinin qəzalı hissələri təmir olunub. Su ilə təmin
olunmayan obyektlərin su təchizatı

məqsədilə yeni xətlər çəkilib, zəruri yerlərdə hidrofor tipli nasoslar quraşdırılıb.
Görülmüş işlər nəticəsində Zəngilan şəhərində və kəndlərdə 34 yaşayış və qeyri-yaşayış obyekti içməli su ilə təmin
olunub.
Ötən müddətdə Qubadlı şəhərinin
mövcud su təchizatı sistemi araşdırılıb,
magistral və şəbəkə xətlərinin dağıdılmış hissələri bərpa edilib. Şəhər ərazisində 1 su anbarı, 2 suqəbuledici qurğu
və 10 km müxtəlif diametrli su xətləri
bərpa olunub. Qubadlı şəhərində 70 yaşayış və qeyri-yaşayış obyekti içməli su
ilə təmin olunur.
Qeyd edək ki, “Azərsu” ASC tərəfindən Zəngilan və Qubadlı rayonları ilə
yanaşı, Şuşa şəhəri, Kəlbəcər və Laçın
rayonlarında, eləcə də Hadrut, Talış və
Suqovuşan qəsəbələrində fasiləsiz xidmət təşkil olunub.
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Суговушан гясябяси вя Талыш кяндинин
ичмяли су тяъщизаты бярпа едилир

Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti işğaldan azad edilmiş ərazilərdə su təchizatı sistemlərinin bərpası və
yenidən qurulması istiqamətində işləri davam etdirir.
Tərtər rayonunun işğaldan azad olunmuş Suqovuşan
qəsəbəsində və Talış kəndində məskunlaşma olan obyektlərin su təchizatı məqsədilə təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir.
Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş
ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli
ilə bağlı yaradılmış Əlaqələndirmə Qərargahından verilən
məlumata görə, Suqovuşan
qəsəbəsi və Talış kəndində
aparılan işlər təxirəsalınmaz
tədbirlər çərçivəsində həyata
keçirilir və yaşayış məntəqələrinə içməli suyun verilməsini əhatə edir. Hər 2 yaşayış
məntəqəsində vaxtilə subartezian quyuları qazılsa da,

işğal dövründə yararsız hala
salınıb və istismar edilməyib.
“Azərsu” ASC mütəxəssisləri

tərəfindən həmin quyuların
imkanları qiymətləndirilib
və təkrar istismara qaytarılmasına qərar verilib. Bu məqsədlə Suqovuşan qəsəbəsi və
Talış kəndindəki subartezian
quyularının hər birində yeni
nasos və generator quraşdırılacaq. Quyu ərazisindən yaşayış məntəqələrinə müxtəlif
diametrli polietilen borularla
3 km uzunluğunda magistral su xətti çəkilir. Artıq Talış
kəndinə su xəttinin çəkilişi

yekunlaşıb, Suqovuşan qəsəbəsində isə işlər başa çatmaq üzrədir. Ümumilikdə
magistral su kəmərlərinin 90
faizi inşa edilib.
Yeni inşa edilən su xətlərindən obyektlərin daxili
sistemlərinə birləşmələr veriləcək. Suyun optimal idarə
olunması məqsədilə magistral su xətlərinin üzərində 8
ədəd siyirtmə, hava və suburaxıcı sistemlər quraşdırılacaq. Tikinti-quraşdırma
işlərinin yaxın vaxtlarda başa
çatdırılması nəzərdə tutulur.
Qeyd edək ki, “Azərsu”
ASC tərəfindən Şuşa şəhəri,
Hadrut qəzəbəsi, Kəlbəcər,
Laçın, Qubadlı, Zəngilan,
Cəbrayıl və Füzuli rayonlarında içməli su təchizatının
bərpası məqsədilə təxirəsalınmaz işlər görülüb, eyni zamanda, həmin ərazilərdə fasiləsiz xidmət təşkil olunub.
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Ишьалдан азад едилмиш яразилярдя истифадя
цчцн йени няглиййат васитяляри алыныб
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti işğaldan azad edilmiş ərazilərdə, həmçinin içməli su çatışmazlığı problemi olan
yaşayış məntəqələrində xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və operativliyin artırılması məqsədilə
tədbirləri davam etdirir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə istismar işlərinin asanlaşdırılması məqsədilə
yeni nəqliyyat vasitələri alınaraq xidmət ərazilərinə
yola salınıb.
İşğaldan azad edilmiş
ərazilərdə içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə aparılan təxirəsalınmaz tədbirlər çərçivəsində
ötən müddətdə 350-dək obyekt içməli su ilə təmin edilib. Su mənbələrindən uzaq
və infrastrukturun mövcud olmadığı ərazilərin su
təchizatı xüsusi sudaşıyan
maşınlar vasitəsi ilə təmin
Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünün
qorunması və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində qəhrəmanlıq göstərərək şəhidlik zirvəsinə
ucalmış vətənpərvər oğulların ailə üzvlərinin, həmçinin döyüşlərdə iştirak etmiş
şəxslərin
məşğulluğunun
təmin edilməsinə “Azərsu”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
töhfələr verməkdədir.
Ailə üzvü şəhid olmuş,
eləcə də Vətən müharibəsində iştirak etmiş 50 nəfər
2021-ci ildə “Azərsu” ASCyə işə qəbul olunub. İşə qəbul olunanlardan 3 nəfəri şəhid ailəsinin üzvü, 47 nəfəri
İkinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır. İşlə təmin
olunmuş Vətən müharibəsi
iştirakçısının 2-si döyüşlər-

edilib. Bu məqsədlə “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nəqliyyat vasitələri
əraziyə cəlb olunub. Xidmət ərazisinin getdikcə genişlənməsi və içməli suya
tələbatın artması, həmçinin
istismar olunan qurğuların
əhatə dairəsinin genişlənməsi nəzərə alınaraq yeni
nəqliyyat vasitələrinin alınması zərurəti yaranıb. İşğal-

dan azad edilmiş ərazilərdə
fəaliyyət göstərən xidmət
sahələri üçün 6 pik-up tipli avtomobil, 18 ton tutumu
olan 4 ədəd sudaşıyan maşın, 3 ekskavator və qəzabərpa xidməti üçün 1 ədəd
UAZ markalı nəqliyyat vasitəsi alınıb.
Bu nəqliyyat vasitələri
işğaldan azad olunmuş Şuşa, Ağdam, Kəlbəcər, Laçın,
Qubadlı və Zəngilan rayon-

larında, Hadrut qəsəbəsində xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulub.
Bundan başqa, yay aylarında su çatışmazlığı müşahidə olunan yaşayış məntəqələrinə suyun çatdırılması
məqsədilə əlavə maşınlar
alınıb. Nəqliyyat və Xüsusi
Texnika İdarəsinin parkında olan 8 ədəd 18 tonluq
yeni sudaşıyan maşın regionlara göndərilib.

Вятян мцщарибяси иштиракчыларынын
мяшьуллуьуна дястяк

də yaralanıb.
Hazırda “Azərsu” ASCdə müharibə iştirakçısı olmuş 900 nəfər çalışır. Onlardan 590-ı Birinci Qarabağ,
309-u Vətən müharibələrinin, 1 əməkdaş isə 2016-cı il
Aprel döyüşlərinin iştirakçısıdır.

Qeyd edək ki, “Azərsu”
ASC-nin 188 əməkdaşı Vətən müharibəsində iştirak
edib, onlardan 3 nəfəri şəhid
olub, 23 nəfəri yaralanıb. Eyni zamanda, döyüşlərdə kollektivin 21 işçisinin ailə üzvü şəhid olub, 46 ailə üzvü
isə yaralanıb. Eyni zamanda,

“Azərsu” ASC-nin Nəqliyyat
və Xüsusi Texnika İdarəsinin 21 işçisi döyüş bölgəsinə
ezam olunub və onlardan 1
nəfər xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən yaralanıb.
Vətən
müharibəsində
şanlı tarix yazaraq şəhidlik
zirvəsinə yüksəlmiş və yaralanmış vətənpərvər oğulların ailələrinin içməli və
tullantı su xidmətlərindən
istifadəsinin yaxşılaşdırılması da “Azərsu” ASC tərəfindən daim diqqətdə saxlanılır. Son 1 ildə 457 şəhid və
312 qazi ailəsi daxil olmaqla,
ümumilikdə 769 ailə içməli
su ilə təmin edilib.

BЦЛЛЕТЕН

Region
Regionların
R
i la
l rın so
sosial-iqtisasial-iq
i l i tiisadi inkişafı Dövlət Proqramına uyğun olaraq bölgələrdə
icra olunan su və kanalizasiya layihələri çərçivəsində
tullantı sularının təmizlənib
zərərsizləşdirilməsi məqsədilə yeni qurğular inşa edilir.
Böyük turizm potensialına
malik Qax şəhərində də tullantı sularının optimal idarə
edilməsi məqsədilə məhsuldarlığı sutkada 2000 kubmetr
olan yeni tullantı sutəmizləyici qurğunun tikintisinə
başlanılıb. Layihə çərçivəsində qurğunun mexaniki hissəsində dəmir-beton işləri başa

çatdırılıb, bioloji hissədə tikinti işləri davam etdirilir.
Qurğu istismara verildikdən
sonra Qax şəhərində yaranan
tullantı suları burada tam zərərsizləşdirilərək kənarlaşdırılacaq.
Qeyd edək ki, dövlət

büdcəsi vəsiati hesabına Qax
şəhəri, həmçinin rayonun
Qaxinqloy və Qaxbaş kəndlərində içməli və tullantı su
infrastrukturlarının yaradılması işləri yekunlaşıb. Layihə çərçivəsində 119 km içməli su və 81 km tullantı su
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şəbəkələri inşa edilib, 28 min
nəfərin içməli su təchizatı və
kanalizasiya xidmətlərindən
istifadəsi yaxşılaşdırılıb.
Ümumilikdə, indiyə qədər 54 şəhər və rayon mərkəzinin içməli su və kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması layihələrinin icrasına başlanılıb. 32-də su və
kanalizasiya, 12-də isə su şəbəkələrinin tikintisi yekunlaşıb. Eyni zamanda, 22 şəhərdə yeni tullantı sutəmizləyici
qurğu tikilərək istismara verilib, 7 şəhərdə qurğuların
tikintisi davam etdirilir.

Аьъабяди шящяриндя чохмянзилли йашайыш
биналарынын ичмяли су тяъщизаты йахшылашдырылыр
“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyəti bölgələrdə əhalinin içməli su təchizatı və
tullantı sularının axıdılması xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılması məqsədilə layihələrin icrasını
davam etdirir. Ağcabədi şəhərinin İsmət Qayıbov küçəsində çoxmənzilli yaşayış
binaları mərkəzləşdirilmiş
şəbəkələrə qoşulur, binaların daxili su təchizatı və
kanalizasiya sistemləri yenidən qurulur.
İsmət Qayıbov küçəsində 7 çoxmənzilli yaşayış
binasının içməli su təchiza-

tı indiyədək məhəllədaxili
subartezian quyusu hesabına aparılıb. Həmin binalarda mövcud olan 160 mənzil
sakinlər tərəfindən fərdi və
pərakəndə çəkilmiş su xətləri hesabına təmin olunub.
Subartezian quyusunun im-

kanları və primitiv çəkilmiş
xətlər normal su təchizatı
aparmağa imkan vermirdi. Ərazidə mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemi isə
mövcud olmayıb və tullantı
suları yaxınlıqdan keçən şor
kanalına axıdılır.
Binaların mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sisteminə
qoşulması və binadaxili sistemlərin yenidən qurulması
məqsədilə “Azərsu” ASC tərəfindən yeni layihə hazırlanıb və icrasına başlanıb. Layihəyə əsasən, binaların su
təchizatı bundan sonra Ağcabədi şəhərinin şəbəkəsindən aparılacaq. Bu məqsədlə

şəhər şəbəkəsindən əraziyə
600 metr uzunluğunda su
xətti çəkilir. Binaların hər bir
mənzili yeni çəkilən şəbəkəyə qoşulacaq və sayğaclar
quraşdırılacaq.
Binaların mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya şəbəkəsinə
qoşulmasını təmin etmək
üçün 800 metr uzunluğunda
tullantı su xətləri çəkiləcək
və Ağcabədi şəhərinin mövcud kanalizasiya şəbəkəsinə
birləşdiriləcək.
Yeni layihənin icrası nəticəsində 7 binada yaşayan sakinlərin içməli su və tullantı
su xidmətlərindən istifadəsi
yaxşılaşacaq.
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Минэячевир вя Шямкир шящярляриндя ичмяли вя
тулланты су лайищяляринин тягдиматы кечирилиб
km-lik hissəsi inşa edilib.
Tədbirdə 2022-ci ildə
Mingəçevir şəhərində tullantı su şəbəkəsinin tikintisinin davam etdirilməsi,
tullantı sutəmizləyici qurğunun inşası ilə bağlı məsələlər ətraflı müzakirə olunub.
***
Şəmkir Rayon İcra Hakimiyyətində keçirilən təqMingəçevir və Şəmkir
şəhərlərində istehlakçıların keyfiyyətli içməli
su ilə təmin edilməsi və
onlara göstərilən kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu sahədə
görülmüş işlər və perspektiv vəzifələr Mingəçevir və Şəmkir şəhərlərində keçirilən təqdimatlar
zamanı ətraflı müzakirə
olunub.
Mingəçevir Şəhər İcra
Hakimiyyətində keçirilən
təqdimatda “Azərsu” ASCnin sədr müavini Etibar
Məmmədov,
Mingəçevir
Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı İlham İsmayılov görülmüş işlərdən danışıb, layihənin əhəmiyyətini vurğulayıblar.
“Azərsu” ASC-nin şöbə rəisi Şöhrət Süleymanov
təqdimat zamanı bildirib
ki, Mingəçevir şəhərində
icra olunan layihə 2035-ci
ilə qədər perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla Mingəçevir şəhərində 151 min
nəfərin içməli su və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılması-

dimatda qeyd olunub ki,
Şəmkir şəhərində 47 min
nəfərin içməli su təchizatı
və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılmasına hesablanmış
layihə çərçivəsində ötən
müddətdə su mənbələri
yaradılıb, magistral su kəmərləri, anbarlar inşa olunub. Şəhərdə 251 km içməli
su şəbəkəsinin tikintisi başa çatıb, 225 km tullantı su
xətlərinin 175 km-lik hissəsi
tikilib. Şəhərdə yaranan tullantı suları gələcəkdə tikiləcək məhsuldarlığı sutkada
10 min kubmetr olan tullantı sutəmizləyici qurğuda təmizlənib kənarlaşdırılacaq.
Tədbirdə Şəmkir Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı
Rəşad Tağıyev və “Azərsu”
ASC-nin sədr müavini Eti-

na hesablanıb. Mingəçevir
şəhərini içməli su ilə təmin
etmək üçün məhsuldarlığı sutkada 55 min kubmetr
olan müasir tipli qum süzgəcli təmizləyici qurğu və
tutumu 10 min kubmetr
olan su anbarı tikilib. Layihə çərçivəsində 344 km
içməli su şəbəkəsinin inşası
yekunlaşıb, 236 km kanalizasiya şəbəkəsinin isə 130

bar Məmmədov layihənin
əhalinin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına
verdiyi töhfələrdən danışıblar.
2022-ci ildə tullantı su
şəbəkəsinin genişləndirilməsi, yay aylarında içməli
su təchizatında sabitliyin
təmin edilməsi və s. məsələlər müzakirə edilib.

BЦЛЛЕТЕН
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Бадамдар гясябясинин 3-ъц йашайыш массивиндя
йени ичмяли вя тулланты су шябякяляри йарадылыр
istismar tələblərinə cavab
vermir, tez-tez qəzalara səbəb olurdu. Burada kanalizasiya şəbəkəsi mövcud olmadığından tullantı suları
əsasən septik qurğulara və
şambolara axıdılırdı. Bütün
bunlar nəzərə alınaraq əra-

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Bakı
şəhəri və ətraf qəsəbələrdə əhalinin içməli
su təminatı və kanalizasiya xidmətlərindən
istifadəsinin yaxşılaşdırılması məqsədilə layihələrin icrasını davam
etdirir.

Səhmdar
Cəmiyyətin
Tədbirlər Planına uyğun
olaraq Bakı şəhəri Səbail
rayonunun Badamdar qəsəbəsinin sürüşmə zonası
kimi tanınan 3-cü yaşayış
massivində yeni içməli və
tullantı su şəbəkələri yaradılır. İndiyə
y dək əhali tərə-

findən primitiv və pərakəndə çəkilmiş xətlər ləğv
edilərək mərkəzləşdirilmiş
sistemlə əvəzlənir.
Səbail rayonu Badamdar qəsəbəsinin 3-cü yaşayış massivinin əksər hissəsində mərkəzləşdirilmiş
içməli su və kanalizasiya
şəbəkəsi mövcud olmayıb.
Əhali tərəfindən primitiv
q ydada çəkilmiş su xətləri
qay

zidə içməli su və kanalizasiya şəbəkələrinin tamamilə
yenidən qurulmasına qərar
verilib. 2019-2020-ci illərdə ərazidə 15 km içməli, 20
km tullantı su xətləri inşa
edilib. Ötən ilin sonlarından
etibarən layihənin davamı
kimi 1,8 km içməli su və 2
km tullantı su şəbəkəsinin
inşasına başlanılıb. Hazırda

140 ünvana ev birləşməsinin
verilməsi işləri davam etdirilir.
Yeni şəbəkə yaradılmış
ərazilərdə septik qurğular
və şambolar ləğv edilərək
evlərin kanalizasiya xətləri
mərkəzləşdirilmiş şəbəkəyə
qoşulur. Layihə üzrə işlərin fevral ayında başa çatdırılması nəzərdə tutulur.
Kanalizasiya şəbəkəsinin
tikintisi
yekunlaşdıqdan
sonra sürüşmə zonası təhlükəsi olan bu ərazidə tullantı sularının axıdılması
mərkəzləşdirilmiş qaydada
həyata keçiriləcək.
Qeyd edək ki, Badamdar qəsəbəsinin 1-ci və 2-ci
yaşayış massivlərinin içməli
su təchizatı və kanalizasiya
sistemləri isə Azərbaycan
Hökuməti və Səudiyyə İnkişaf Fondu ilə birgə həyata
keçirilmiş layihə çərçivəsində yenidən qurulub. Layihə
çərçivəsində 45 km içməli,
28 km tullantı su şəbəkələri
inşa edilib.

Бакы шящяри Ибращимпаша Дадашов кцчясиндя
ичмяли вя тулланты су хятляри йениляниб

B

akı şəhər əhalisinin içməli su
təchizatının və kanalizasiya
xidmətlərindən istifadəsinin
yaxşılaşdırılması məqsədilə layihələrin
icrası davam etdirilir. Paytaxtın Nərimanov rayonu İbrahimpaşa Dadaşov
küçəsində yol infrastrukturunun yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ərazidən keçən içməli və tullantı
su xətləri ye
y nilənib.
İbrahim
hi paşa D
Dad
daşov küçəsin
i d
də
mövcud içməli su və kanalizasiya sistemləri təftiş edilərkən məlum olub ki,
həmin xətlər uzun illər istismar olduğundan qəzalar baş verirdi. Bu da öz

növbəsində istismar işlərini çətinləşdirir, əhalinin içməli su təminatında
fasilələr yaradır və asfalt örtüyünün
korlanmasına gətirib çıxarırdı. Yol infrastrukturunun yenidən qurulmasından istifadə edərək həmin küçədən
keçən kommunikasiya xətlərinin dəyişdirilməsinə qərar verilib və layihə
hazırlanıb. Layihəyə əsasən, 225 mm
diametrli borularla 550 metr içməli su,
300-400 mm diametrli borularla 360
metr tullantı su xətləri inşa edilib.
Yeni çəkilmiş magistral su kəmərindən və kollektordan ətraf küçələrə və
fərdi yaşayış evlərinə çıxışlar verilib.
Tikinti aparılan ərazidən əks-doldurma
və kipləmə işləri aparılıb. Yol infrastruk-

turu yenidən qurulan ərazidə istismar
müddətini başa vurmuş içməli və tullantı su xətlərinin yenilənməsi gələcəkdə qəza hallarının qarşısını alacaqdır.
Qeyd edək ki, işlərin operativ və qısa
müddətdə yekunlaşdırılması məqsədilə
“Azərsu” ASC və Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi koordinasiyalı şəkildə fəaliyyət göstərir. Bu da
həmin küçənin daha az müddətdə bağlı
qalmasına və işlərin tez yekunlaşmasına hesablanıb.
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Yeni Azərbaycan Partiyasının Yasamal Rayon
Təşkilatında “Su ehtiyatlarının idarə olunmasında
gənclərin rolu” mövzusunda tədbir keçirlib. YAP
Yasamal Rayon Təşkilatının sədri Bəxtiyar Nəbiyev Novruzun ilk çərşənbəsi olan su çərşənbəsində
bu mövzuda tədbirin keçirilməsini təqdirəlayiq
hal kimi qiymətləndirib
və hazırda dünyada iqlim
dəyişikliklərinin müşahidə olunduğu bir vaxtda
sudan qənaətlə istifadənin əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib.
Bakı Dövlət Universitetinin prorektoru, coğrafiya
elmləri doktoru, professor Fərda İmanov müxtəlif
amillər səbəbindən qlobal
miqyasda su ehtiyatlarının
getdikcə azaldığını xatırladıb. Qeyd edib ki, əhali
artımı, kənd təsərrüfatının
inkişafı, əkin sahələrinin genişləndirilməsi nəticəsində

suya tələbat artmaqdadır.
Üstəlik, yağıntıların azalması və su hövzələrinin çirkləndirilməsi su çatışmazlığı
təhlükəsini artırır. F.İmanov
qeyd edib ki, ölkəmizdə şirin su ehtiyatları məhdud
olmaqla yanaşı, qeyri bərabər-paylanıb. Azərbaycanın
yerüstü su ehtiyatlarının 67
faizi ölkə hüdudlarından
kənarda formalaşır və respublika ərazisinə çirklənmiş

BЦЛЛЕТЕН

Су ещтийатларынын идаря
олунмасында эянълярин ролу

halda daxil olur. Dünyanın
su ehtiyatları ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların proqnozları da ürəkaçan deyil.
Gələcəkdə ciddi su qıtlığı
problemi ilə üzləşməmək
üçün şirin su ehtiyatları qorunmalı, sudan qənaətlə və
səmərəli istifadə olunmalı,
su itkilərinə yol verilməməlidir.
Bakı Dövlət Universitetinin geologiya fakültəsinin

müəllimi Günay Hüseynova bildirib ki, respublikanın istifadəyə yararlı yeraltı
sularının illik istismar ehtiyatları 9 milyard kubmetrdir. Hazırda bir sıra yaşayış
məntəqələrinin su təchizatı
yeraltı sular hesabına təmin
olunsa da, istismar olunan
ehtiyatların 80 faizi suvarma və texniki məqsədlər
üçün istifadə edilir.
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin aparıcı
mühəndisi, Yeni Azərbaycan Partiyası ərazi ilk partiya təşkilatının sədri Günay
Məmmədli bildirib ki, tədbirin keçirilməsində məqsəd
gənclərin respublikanın su
ehtiyatları, onlardan səmərəli istifadə, su təsərrüfatının idarə olunması sahəsində biliklərinin artırılmasıdır.

G.Məmmədli əhalinin içməli su təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə Prezident
İlham Əliyevin təşəbbüsü
ilə ölkəmizdə həyata keçirilən irimiqyaslı layihələr barədə məlumat verib.
“Azərsu” ASC-nin “Sukanal” Elmi Tədqiqat və Layihə İnstitutunun əməkdaşı
Pərvanə Xıdırova “Azərsu”
ASC tərəfindən sudan səmərəli istifadə ilə bağlı aparılan
maarifləndirmə və təbliğat
işləri barədə məlumat verib.
Azərbaycanda su daha çox
suvarma məqsədi ilə istifadə olunduğundan kənd təsərrüfatında mütərəqqi texnologiyalar tətbiq olunmalı,
suya qənaət etməyə imkan
verən stimullaşdırıcı mexanizmlər hazırlanmalı və
təbliğ olunmalıdır. Sənaye
sektorunda da sudan təkrar
istifadə
texnologiyalarına
üstünlük verilməlidir.
Su ehtiyatları, sudan səmərəli və qənaətlə istifadə,
bu sahədə gənclərin fəaliyyətinə həsr edilmiş
videoçarxlar nümayiş olunub.
Sonra tədbir bədii hissə ilə
davam etdirilib.

BЦЛЛЕТЕН
“Azərsu” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin bütün yerli sukanal idarə və sahələrində
Müştəri İnformasiya Sistemləri (MİS) proqramının tətbiqi işləri yekunlaşıb. Proqramın tətbiqi və əldə olunan
nəticələrlə bağlı keçirilən
yekun iclasda “Azərsu” ASC
sədrinin birinci müavini Teyyub Cabbarov proqramın
tətbiqi və yaratdığı imkanların əhəmiyyətindən danışıb. Qeyd olunub ki, MİS
proqramı dünyanın innovativ texnologiyalarına əsaslanır. Proqramın tətbiqinə
2014-cü ilin oktyabr ayında
Yasamal rayon Sukanal İdarəsində başlanılıb və 2021-ci
ilin sonunda Tovuz sukanal
sahəsində yekunlaşıb. Ötən
müddətdə bütün sukanal
idarə və sahələrinin əhali və
qeyri-əhali bazası və bir sıra
xidmət sahələri MİS proqramına inteqrasiya edilib.
Sistemin tətbiqində məqsəd müxtəlif istiqamətlər üzrə istehlakçılardan daxil olan
müraciətlərin real vaxt rejimində qeydiyyata alınması,
abonent məmnunluğunun
təmin edilməsi, görülən işlərin avtomatlaşdırılaraq icra
proseslərinin bütün mərhələlərinə nəzarət olunması, hesabatlılığın təmin olunması,
satış-ödəniş məlumatlarının
anında bazada əks olunması, icra prosesində iştirak
edən struktur vahidlərinin
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və şöbələrin çevikliyinin təmin olunmasıdır. MİS proqramının yaratdığı imkanlar
sayəsində bütün istehlakçıların sayğac göstəriciləri
"online" rejimdə oxunaraq
abonentlərə həmin an fakturalar təqdim edilir, satışödəniş və borc məlumatları
real vaxt rejimində bazada
yenilənir. Oxuma əsnasında
aşkar edilən müxtəlif hallar
(sayğacdakı nasazlıqlar, qeydiyyatda olmayan sayğaclar,
say
yğ
ğaca və p
plomba müda-

xilə, su təchizatı sisteminə
qanunsuz müdaxilə halları,
faktiki vəziyyətlə abonentin
baza məlumatları arasındakı
uyğunsuzluqlar və s.) barədə
terminaldan daxil edilən məlumatlar sistem tərəfindən
emal olunaraq aidiyyəti üzrə
icraya yönəldilir.
Bundan başqa, Qaynar
xətt mərkəzi də MİS proqramına inteqrasiya olunub
və mərkəzə daxil olan müxtəlif təyinatlı (sayğac, qəza,
borcların araşşdırılması və s.))

müraciətlər qeydiyyata alınan zaman sistem tərəfindən
aidiyyəti struktur vahidləri üzrə müxtəlif təyinatlı iş
əmrləri yaranır. Həmin əmrlərin icra vəziyyəti və ardıcıllığına sistem üzərindən nəzarət edilir.
Eyni zamanda, “Azərsu”
ASC-nin təqdim etdiyi elektron xidmətlər üzərindən daxil olan müraciətlər də MİS
proqramında
qeydiyyata
düşərək dərhal sistem tərəfindən yönləndirilir. ASAN
xidmət və ASAN kommunal mərkəzlərində göstərilən
xidmətlər də bu sistemin yaratdığı imkanlar sayəsində
uğurla icra olunur.
Tədbirin sonunda MİS
proqramının icrasında xüsusi əməyi olan “Azərsu”
ASC-nin əməkdaşları təltif
olunub.

“Azərsu” ASC 1 milyon 682 min abonentə xidmət göstərir
2021-ci ildə “Azərsu”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
abonentlərinin sayı 4,6 faiz
artıb. 01 yanvar 2022-ci il tarixinə ölkə üzrə 1 milyon 682
min abonent içməli su təchizatı və tullantı sularının axıdılması xidmətlərinin istifadəçisi kimi qeydiyyata alınıb.
Abonentlərin 1 milyon 617

mini və ya 96,1 faizi əhali, 65
mini və ya 3,9 faizi isə qeyri-əhali qrupu abunəçiləridir. Hesabat dövründə əhali
qrupu abunəçilərinin sayı 4,6
faiz, qeyri-əhali qrupu abunəçilərinin sayı 4,9 faiz artıb.
İl ərzində abonent sayında artım, əsasən, yeni layihələrin icrası nəticəsində

istehlakçıların mərkəzləşdirilmiş içməli və tullantı su
şəbəkələrinə qoşulması, yeni
tikilmiş fərdi yaşayış evləri
sahiblərinin texniki şərt alaraq abonent kimi qeydiyyata düşməsi, həmçinin içməli
su və kanalizasiya xidmətlərindən qeyri-qanuni istifadə
hallarının aşkarlanaraq qey-

diyyata alınması hesabına
baş verib.
01 yanvar 2022-ci il tarixinə “Azərsu” ASC abonentlərinin 87,7 faizi sayğacla təmin olunub. Hazırda əhali
qrupu abonentləri üzrə sayğaclaşma səviyyəsi 87,4 faiz,
qeyri əhali qrupu üzrə isə
95,6 faiz təşkil edir.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin təsdiqlədiyi “Su ehtiyatlarından
səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 20202022-ci illər üçün Tədbirlər Planı”na uyğun olaraq
su itkilərinin və israfçılığın qarşısının alınması
məqsədilə nəzarət tədbirləri davam etdirilir.
İçməli sudan qanunsuz
istifadə hallarının aşkarlanması və aradan qaldırılması
məqsədilə “Azərsu” ASC tərəfindən yaradılmış xüsusi
qrupların araşdırmaları nəticəsində Tovuz rayonunda
bəzi istehsal və xidmət obyektlərində içməli sudan qanunsuz istifadə edilməsinin,
bağ və üzümlük sahələrinin
suvarılmasının qarşısı alınıb.
Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Tovuz şəhərini
içməli su ilə təmin edən 500
mm diametrli Zəyəmçay-Tovuz magistral su kəmərinə
qeyri-qanuni birləşmə verilib
və buradan götürülən sudan
üzümlüklər suvarılıb. Digər
bağ sahəsinin su təchizatı sisteminə baxış keçirilərkən 4
ədəd su sayğacının quraşdırıldığı aşkarlansa da, həmin
sayğacların heç bir əhəmiyyət daşımadığı məlum olub.
İbrahimhacılı kəndində isə
yeni salınmış meyvə bağının suvarılması üçün yüksək

BЦЛЛЕТЕН

Товуз, Бинягяди вя Низами районларында
судан ганунсуз истифадя щаллары ашкарланыб
təzyiqli magistral su kəmərindən qanunsuz birləşmə
verilib.
Zəyəmçay-Tovuz
magistral kəmərinin Dondar Quşçu kəndi ərazisindən
keçən hissəsində yaranan
axıntı hesabına göl yaradılıb
və nasoslar vasitəsilə həmin
sudan suvarmada istifadə
olunub.
Araşdırmalar nəticəsində
Tovuz şəhərində dəyirmanda, avtoyuma və avtoservis
məntəqəsində, kafe, çayxana, çörək, ət kəsimi, tamet
sexlərində içməli sudan sayğacdankənar və qanunsuz
istifadə halları aşkar edilərək həmin obyektlərin su
təchizatı dayandırılıb. Eyni
zamanda, heç bir müqavilə
bağlamadan və abonent kimi
qeydiyyata düşməyən bəzi
fərdi yaşayış evlərinin də içməli sudan qanunsuz istifadə etməsinin qarşısı alınıb.
***
Binəqədi rayonu Sulutəpə qəsəbəsi Ruslan Allahverdiyev küçəsində fəaliyyət
göstərən bir iaşə obyektinin
içməli sudan qanunsuz istifadə etməsi barədə siqnal
daxil olan kimi obyektin su
təchizatı sisteminə baxış keçirilib. Məlum olub ki, burada fəaliyyət göstərən çörək
və şirniyyat sexləri, eləcə də
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təhsil kursunun yerləşdiyi
binanın sahibi yaxınlıqdan
keçən su xəttinə qanunsuz
qoşulub.
Rayon ərazisində fəaliyyət göstərən bir qarajda da
içməli suyun talanmasının
qarşısı alınıb. Araşdırmalar
zamanı məlub olub ki, burada sudan qanunsuz istifadə
edilməsi ilə yanaşı, böyük
israfçılıq da var. İstifadədən
qayıdan traktor və xüsusi
texnikalar burada yuyulub
təmizlənir. Obyektin daxilində bir neçə xidmət sahələri
də qeyri-qanuni çəkilmiş sudan istifadə edib.
Sulutəpə qəsəbəsində yeni tikilmiş fərdi yaşayış evlərində də sudan qanunsuz
istifadə etdildiyi aşkarlanıb.
Məlum olub ki, vətəndaşlar
yaxınlıqdan keçən şəbəkə
xətlərinə müxtəlif diametrli
borularla qanunsuz qoşulmalar ediblər.
***
Nizami rayonu Nəsimi
küçəsi, ev 32 ünvanındakı
binanın birinci mərtəbəsində yerləşən obyektdə isə
qeyri-qanuni birləşmə ilə
şəbəkə suyu “Mono su” adı
ilə qablaşdırılaraq satışa çıxarılır. Fakt aşkarlandıqdan
sonra obyektin su təchizatı
dayandırılıb və qanunveri-
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ciliyə uyğun olaraq tədbirlər
görülüb.
İçməli su şəbəkələrinə
qanunsuz qoşulmalar su təchizatı sistemində hidravliki
rejimlərin pozulmasına və
abonentlərin su təminatının
pisləşməsinə, su itkilərinin
artmasına səbəb olur.
Aşkarlanmış hər bir fakt
üzrə zəruri tədbirlər görülüb, özbaşına çəkilmiş xətlər
və qoşulmalar ləğv edilib,
Sudan İstifadə Qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq
qanunsuz istifadəyə görə
dəymiş ziyan hesablanıb. Vətəndaşları və sahibkarları bir
daha bu cür əməllərdən çəkinməyə çağırır və bildiririk
ki, belə qanunazidd halların
qarşısını almaq üçün tədbirlər mütəmadi davam etdiriləcək, özbaşına çəkilmiş xətlər ləğv olunacaq, belə halları
təkrar törədənlərlə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarına
müraciət olunacaq.
Qeyd edək ki, 2021-ci ildə içməli sudan qanunsuz
istifadə ilə bağlı 14564 fakt
aşkarlanıb və 4 milyon 147
min kubmetr həcmində sərfiyyat bərpa olunub. Ötən il
sudan qanunsuz istifadə ilə
bağlı 200-dək fakt araşdırılması üçün hüquq-mühafizə
orqanlarına təqdim olunub.
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