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Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli-
yev və xa nı mı Meh ri ban Əli-
ye va təd bir də iş ti rak edib lər.

“Azər su” ASC-nin səd ri 
Qorx maz Hü sey nov döv lə t 
baş çı sı na və xa nı mı na la yi hə 
haq qın da mə lu mat ve rib.

Re gion la rın so sial-iq ti sa-
di in ki şa fı Döv lət Proq ra mı 
çər çi və sin də ic ra edi lən bu 
la yi hə Azər bay can hö ku-
mə ti və İs lam İn ki şaf Ban kı 
tə rə fi n dən bir gə ma liy yə ləş-
di ri lən “Azər bay ca nın 6 ra-
yo nun da Mil li Su Təc hi za tı 
və Ka na li za si ya Proq ra mı” 
la yi hə si çər çi və sin də hə ya ta 
ke çi ri lib. La yi hə 2035-ci ilə-
dək pers pek tiv in ki şaf nə-
zə rə alın maq la Tər tər şə hə-
rin də 26 min nə fə rin iç mə li 
su təc hi za tı və ka na li za si ya 
xid mət lə rin dən is ti fa də si nin 
yax şı laş dı rıl ma sı na he sab-
la nıb. Gə lə cək də ra yo nun 
21 min sa ki nin ya şa dı ğı 11 
kən di nə də iç mə li su yun 
ve ril mə si nə zər də tu tu lub. 
Ümu mi lik də, bu la yi hə dən 
47 min sa kin fay da la na caq.

Qeyd olun ub ki, la yi hə-
nin ic ra sı na 2015-ci ilin ma-
yın da baş la nı lıb. Şə hə ri və 
ət raf kənd lə ri iç mə li su ilə 
tə min et mək üçün ümu mi 
məh sul dar lı ğı sa ni yə də 200 
litr olan 9 su bar te zian qu-
yu su qa zı lıb, 3,6 ki lo metr 
uzun lu ğun da qu yu la ra ra sı 
xətt  in şa edi lib. Şə hə rin da-
ya nıq lı su təc hi za tı nı tə min 

et mək üçün hər bi ri nin həc-
mi 5 min kub metr olan 2 su 
an ba rı, na sos stan si ya sı və 
2,4 ki lo metr uzun lu ğun da 
ma gist ral su kə mə ri in şa edi-
lib. La yi hə yə əsa sən, Tər tər 
şə hə rin də 91 ki lo metr pay-
la yı cı su şə bə kə si ya ra dı lıb, 
4700 ün va na bir ləş mə ve ri-
lib və bu ün van lar say ğac la 
tə min edi lib. Yan ğın təh lü-
kə siz li yi məq sə di lə şə hə rin 
müx tə lif yer lə rin də 360 yan-
ğın hid ran tı, su yun op ti mal 
ida rə edil mə si üçün 185 si-
yirt mə qu raş dı rı lıb. Ye ni ya-
ra dıl mış su təc hi za tı sis tem-
lə ri va si tə si lə şə hə rə 24 saat 
fa si lə siz iç mə li su yun ve ril-
mə si tə min edi lib.

Diq qə tə çat dı rıl ıb ki, la-
yi hə çər çi və sin də Tər tər 
şə hə rin də ilk də fə ka na li-
za si ya sis te mi də ya ra dı lıb. 
Bu məq səd lə 75 ki lo metr 
uzun lu ğun da ka na li za si ya 
şə bə kə si, 3,5 ki lo metr lik kol-
lek tor in şa edi lib. Şə bə kə yə 
4700 ün va nın qo şul ma sı tə-
min olu nub. Be lə lik lə, Tər tər 
şə hə ri nin iç mə li su və ka na-
li za si ya şə bə kə lə ri nin ti kin ti-

si ba şa çat dı rı lıb. La yi hə nin 
növ bə ti mər hə lə sin də şə hər-
də ya ra na caq tul lan tı su la rın 
zə rər siz ləş di ril mə si məq sə-
di lə məh sul dar lı ğı sut ka da 
7500 kub metr olan tə miz lə-
yi ci qur ğu nun in şa sı nə zər-
də tu tu lur. Ey ni za man da, 
Tər tər Su ka nal İda rə si üçün 
müasir stan dart la ra ca vab 
ve rən ye ni in zi ba ti bi na nın 
ti kin ti si də la yi hə lən di ri lib. 
Tul lan tı su tə miz lə yi ci qur-
ğu və in zi ba ti bi na da nə zə rə 
alın maq la la yi hə üz rə ti kin ti 
iş lə ri 2018-ci il də tam ye kun-
la şa caq.

Tər tər şə hə ri nin mər kəz-
ləş di ril miş iç mə li su təc hi za tı 
sis tem lə ri 1960-cı il lər də ya-
ra dı lıb. Həc mi 500 kub metr 
olan iki su an ba rı və 47 ki lo-
metr uzun lu ğun da şə hər da-
xi li şə bə kə is tis ma ra ya rar sız 
və ziy yət də olub. Tər tər şə-
hə rin də ka na li za si ya sis te mi 
isə ümu miy yət lə möv cud 
ol ma yıb. Ye ni la yi hə nin ic ra-
sı na qə dər “Azər su” ASC 20 
min şə hər sa ki nin dən 11 mi-
ni nə və ya təq ri bən 55 faizi-
nə xid mət gös tə rib və şə hə rə 

su qra fi k üz rə ve ri lib.
Azər bay can hö ku mə ti və 

İs lam İn ki şaf Ban kı tə rə fi n-
dən bir gə ma liy yə ləş di ri lən 
“Azər bay ca nın 6 ra yo nun da 
Mil li Su Təc hi za tı və Ka na-
li za si ya Proq ra mı” la yi hə si 
çər çi və sin də Tər tər şə hə ri ilə 
ya na şı, Gə də bəy, Daş kə sən 
və As ta ra şə hər lə rin də də su 
və ka na li za si ya şə bə kə si nin 
ye ni dən qu rul ma sı na baş la-
nı lıb. 2017-ci il də Gə də bəy 
və Daş kə sən şə hər lə rin də 
su və ka na li za si ya şə bə kə lə-
ri nin ti kin ti si ye kun la şa caq, 
Qa zax şə hə rin də isə la yi hə-
nin ic ra sı na baş la nıla caq.

Son ra döv lə t baş çı sı və 
xa nı mı Tər tər ra yon ic ti-
maiy yə ti nin nü ma yən də lə ri 
ilə gö rüş dü lər.  

Pre zi dent İl ham Əli-
yev ye ni dən Tər tər də ol-
ma ğın dan məm nunluğunu 
bildirmişdir: 

- Bu gün Tər tər ra yo nu-
nun hə ya tın da çox əla mət-
dar bir gün dür. Tər tər şə-
hə ri nin su və ka na li za si ya 
prob le mi ar tıq həll olu nur. 
Çox gö zəl, bö yük la yi hə dir. 

De kab rın 3-də “Tər tər 
şə hə ri nin iç mə li su təc-
hi za tı və ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin ye ni dən qu-
rul ma sı” la yi hə si nin ba-
şa çat ma sı mü na si bə ti lə 
təd bir k e çi ri lib.
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Bi li rəm ki, əv vəl ki il lər də su 
prob le mi in san la rı na ra hat 
edir di. Ar tıq bu mə sə lə öz 
həl li ni ta pıb. Tər tər şə hə ri-
nin sa kin lə ri nə tə miz iç mə li 
su ve ri lə cək və ey ni za man-
da, ka na li za si ya xət lə ri də 
tam is tis ma ra ha zır dır. Gə lə-
cək mər hə lə də ət raf kənd lə-
rə də iç mə li su ve ri lə cək.

Bu, bö yük inf rast ruk tur 
və so sial la yi hə dir. Bu la yi-
hə nin ic ra sı üçün biz xa ri ci 
kre dit lər dən is ti fa də et dik, 
ey ni za man da, Azər bay can 
döv lə ti də büd cə və saiti ayır-
dı. Çün ki su la yi hə lə ri nin ic-
ra sı bö yük və sait tə ləb edir. 
An caq bu və saitin büd cə yə 
qa yıt ma sı mə sə lə si uzun il-
lər çə kir. Yə ni, bu la yi hə nin 
ic ra sı sırf so sial mə na da şı yır 

ki, Tər tə rə key fi y yət li su ve-
ril sin, in san lar tə miz iç mə li 
su ilə tə min olun sun lar. Su 
in sa nın sağ lam lı ğı üçün baş-
lı ca amil dir.

Tər tər ra yo nu nun uğur lu 
in ki şa fı mə ni çox se vin di rir. 
Şə hə rin abad laş ma sı, şə hər-
də və ra yon da inf rast ruk tur 
la yi hə lə ri nin ic ra sı gös tə rir 
ki, Azər bay ca nın bü tün böl-
gə lə ri uğur la in ki şaf edir və 

bi zim vax ti lə qə bul et di yi-
miz re gion la rın so sial-iq ti sa-
di in ki şa fı proq ra mı hə yat da 
öz ək si ni ta pır. Biz son il lər 
ər zin də bu nu Tər tər ra yo-
nu nun tim sa lın da gö rü rük. 
Tər tər şə hə ri abad la şıb, gö-
zəl lə şib. Mən 10 il bun dan 
əv vəl Pre zi dent ki mi bi rin ci 
də fə Tər tər ra yo nun da ol mu-
şam, bu yer də və tən daş lar la 
gö rüş mü şəm. O vaxt Tər-
tə rin si ma sı tam baş qa idi. 
Bu gün Tər tər müasir, abad 
şə hər dir, ra yon in ki şaf edir, 
və tən daş lar da ha da yax şı 
ya şa yır lar. Ma gist ral yol la-
rın, kənd yol la rı nın çə ki li şi, 
qaz laş dır ma ilə bağ lı bö yük 
inf rast ruk tur la yi hə lə ri ic ra 
edi lir. Tər tər ra yo nun da qaz-
laş dır ma 90 faiz dən çox dur, 

100 faizə çat ma lı dır. Elekt rik 
ener ji si ilə bağ lı heç bir prob-
lem yox dur. Bu gün iç mə li 
su mə sə lə si də öz həl li ni ta-
pır. Yə ni, əsas inf rast ruk tur 
mə sə lə lə ri bun lar dır. Bu, bi-
rin ci mər hə lə də gö rü lə si iş-
lər idi.

Bu nun la bə ra bər ra yo-
nun so sial-iq ti sa di in ki şa fı na 
da bö yük diq qət gös tə ril-
miş dir. Bu ra da çox lu mək-

təb lər, uşaq bağ ça la rı, so sial 
ob yekt lər ti kil miş dir. Yə ni, 
ra yo nun iq ti sa diy ya tı na və 
so sial in ki şa fı na döv lət tə rə-
fi n dən çox bö yük və sait ay-
rıl mış dır.

Növ bə ti mər hə lə də iş 
yer lə ri nin ya ra dıl ma sı is ti-
qa mə tin də əla və təd bir lər 
gö rü lə cək. Xü su si lə kənd tə-
sər rü fa tı nın in ki şa fı ilə bağ-
lı bi zim bö yük plan la rı mız 
var. Bi zim kənd tə sər rü fa tı 
ilə bağ lı son tə şəb büs lə ri miz 
üz rə Tər tər də gö rü lən iş lər 
bu ra da kı təq di mat da ək si ni 
ta pıb.

Ba ra ma çı lıq, pam bıq çı lıq 
in ki şaf edir. Gə lən il 3 min 
hek tar da pam bıq əki lə cək, 
min lər lə in san bu iş lə rə cəlb 
olu na caq. Ba ra ma çı lı ğın da 

həm döv lə tə, həm də in san-
la ra çox bö yük xey ri var. 
Yə ni, qı sa müd dət də - 30-40 
gün ər zin də in san lar yax şı 
pul qa za nır lar. Xü su si lə nə-
zə rə alın ma lı dır ki, döv lət 
bu sa hə yə öz dəs tə yi ni əsir-
gə mir. İn di xa ric dən ting lər 
gə ti ri lir, tə sər rü fat la ra ve ri-
lir.

Kənd tə sər rü fa tı nın da-
ha sü rət lə in ki şaf et di ril mə-

si üçün di gər təd bir lər də 
gö rü lür. Siz yax şı bi lir si niz 
ki, sub si di ya lar, ya na ca ğa, 
güb rə yə do ta si ya lar, gü-
zəşt li şərt lər lə tex ni ka ve-
ri lir. Bü tün bun la rı döv lət 
öz üzə ri nə gö tü rüb ki, in-
san la ra da ha da yax şı şə rait 
ya rat sın. Fer mer lər tor paq 
ver gi si is tis na ol maq la, bü-
tün ver gi lər dən azad dır lar. 
He sab edi rəm ki, Azər bay-
can bu is ti qa mət də də dün-
ya miq ya sın da nü mu nə vi 
öl kə dir. Çün ki mən öz fer-
mer lə ri nə bu qə dər diq qət 
gös tə rən ikin ci öl kə ta nı mı-
ram və bu nun nə ti cə sin də, 
- bax ma ya raq ki, in di dün-
ya da və bi zim böl gə miz də 
böh ran ya şa nır, - Azər bay-
can da kənd tə sər rü fa tı in ki-

şaf edir. Bu il də ar tım var, 
gə lən il də də ar tım ola caq. 
Bir söz lə, qar şı da kı mər hə-
lə də sa hib kar lı ğın in ki şa fı, 
in ves ti si ya la rın cəlb edil mə-
si ilə bağ lı növ bə ti ad dım lar 
atı la caq.

Son da ra yon sa kin lə ri 
ən çə tin an lar da tər tər li lər lə 
bir gə ol duq la rı na gö rə döv-
lə t baş çı sı na və xa nı mı na 
min nət dar lıq et miş lər.
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Şu ra nın İda rə He yə ti nin 
üz vü, “Azər su” ASC-nin 
səd ri Qorx maz Hü sey nov 
ses si ya da kı çı xı şın da mü za-
ki rə olu nan mə sə lə lə rə mü-
na si bə ti ni bil dir miş və Şu ra 
üzv lə ri nin diq qə ti ni qu ru-
mun rəs mi mət bu or qa nı 
olan “Su  Si ya sə ti” jur na lı-
nın bey nəl xalq nü fu zu nun 
ar tı rıl ma sı na yö nəlt miş dir: 
“Jur nal bə şə riy yə tin qar şı sın-
da du ran ən va cib prob lem-
lər dən bi ri ki mi su, sa ni ta ri ya 
və “ya şıl” ət raf mü hit mə sə lə-
lə ri nin da ha qa ba rıq işıq lan-
dı rıl ma sı, su sek to ru nun in-
teq ra si ya lı ida rə olun ma sı 
is ti qa mə tin də döv lət lə rin, ha-
be lə bey nəl xalq, re gional və 
mil li təş ki lat la rın bir gə əmək-
daş lı ğı nın ge niş lən di ril mə si-
nə, bu sa hə də maarifl  ən dir mə 
iş lə ri nin ar tı tıl ma sı na səy gös-
tər mə li dir. Ey ni za man da jur-
nal da nəşr olu nan mə qa lə lə rin 
bey nəl xalq hü qu qun nor ma və 
prin sip lə ri, bey nəl xalq  təş ki-
lat la rın qə bul et di yi qə rar lar-

la zid diy yət təş kil et mə mə si nə 
cid di diq qət ye ti ril mə li dir. Be lə 
 ki, “Su  Si ya sə ti” jur na lı nın bu 
il dərc olun muş 18-ci bu ra xı-
lı şın da Laurent Ley leik ya nın 
“Yu xa rı Qa ra bağ da Sər səng 
su an ba rı: əra zi mü ba hi sə si 
çər çi və sin də ət raf mü hit prob-
le mi nin si ya si ləş di ril mə si” ad-
lı mə qa lə si dərc olun muş dur.  
Mə qa lə də Azər bay ca nın Er mə-
nis tan tə rə fi n dən iş ğal edil miş 
Dağ lıq Qa ra bağ re gionu nun 
ta ri xi, yer li əha li si nin mil-
li-et nik tər ki bi, hid ro tex ni ki 
qur ğu la rın və ziy yə ti haq qın da 
qey ri-ob yek tiv və qə rəz li mə lu-
mat lar ve ril miş dir”. 

Q.Hü sey nov bil di r miş-
dir ki, 1980-ci il lə rin son la-
rın dan eti ba rən Er mə nis tan 
Res pub li ka sı nın tə ca vüz kar 
si ya sə ti nə ti cə sin də Azər-
bay ca nın 20  faizə ya xın 
əra zi si iş ğal edil miş, mül ki 
əha li vəh şi cə si nə qət lə ye-
ti ril miş, 1 mil yon dan ar tıq 
in san öz əzə li tor paq la rın-
dan məh rum ola raq qaç qın 

və köç kün hə ya tı ya şa ma-
ğa məc bur ol muş, yüz lər-
lə mə də ni-ta ri xi abi də lər 
da ğı dıl mış dır. Mə qa lə də 
sö zü ge dən Sər səng su an-
ba rı da bu iş ğal nə ti cə sin də 
Er mə nis tan tə rə fi n dən zəbt 
olun muş dur:  “Bu iş ğal fak tı 
bü tün dün ya ic ti maiy yə ti tə rə-
fi n dən pis lən miş, iş ğal çı Er mə-
nis tan or du su nun dər hal bu 
tə ca vü zə son qoy ma lı ol du ğu 
də fə lər lə ən yük sək kür sü lər-
də vur ğu lan mış dır. İş ğal fak-
tı ilə bağ lı BMT Təh lü kə siz lik 
Şu ra sı nın 4 qət na mə si qə bul 
olun muş, Av ro pa Bir li yi, Av-
ro pa Şu ra sı Par la ment As-
samb le ya sı,  İs lam Əmək daş lıq 

Təş ki la tı və di gər bey nəl xalq 
təş ki lat la rın sə nəd lə rin də bu 
fakt öz ək si ni tap mış dır. Av ro-
pa Şu ra sı Par la ment As samb-
le ya sı nın 26 yan var 2016-cı il 
ta rix li "Azər bay ca nın sər həd 
ra yon la rı nın qəs dən su dan 
məh rum edil miş sa kin lə ri" 
ad lı Qət na mə sin də 1966-cı il 
Hel sin ki və 2004-cü il Ber lin 
Qay da la rı na is ti nad olu na raq 
Er mə nis ta nın hə rə kət lə ri nin 
Azər bay can və tən daş la rı üçün 
hu ma ni tar və eko lo ji prob lem-
lər ya rat dı ğı vur ğu lan mış dır.  
As samb le ya Er mə nis tan dan 

Sər səng su an ba rı nın re surs-
la rın dan si ya si tə sir va si tə si 
və ya öz ma raq la rı na mi nə təz-
yiq gös tə ril mə si üçün is ti fa də 
olun ma sı na son qo yul ma sı nı 
tə ləb et miş dir”.

“Azər su” ASC-nin səd-
ri Dün ya Su Şu ra sı nın və 
onun rəs mi mət bu or qa nı 
olan “Su Si ya sə ti” jur na lı-
nın re dak si ya sı nın bu ki mi 
həs sas mə sə lə lər də da ha 
diq qət li dav ran ma ğa ça ğır-
mış dır. DSŞ-nin pre zi den ti 
Be ne di to Bra qa, elə cə də di-
gər nü ma yən də lər Sər səng 
su an ba rı ilə bağ lı Azər bay-
can tə rə fi  nin na ra hat lı ğı nı 
qə bul et miş və öl kə mi zin 

möv qe yi ni mü da fi ə et miş-
lər. Ses si ya da 2017-ci il üçün 
təd bir lər pla nı mü za ki rə 
olun muş, Şu ra nın ma liy yə 
he sa ba tı ve ril miş və növ-
bə ti ilin büd cə si təs diq lən-
miş dir. “Azər su” ASC-nin 
səd ri Qorx maz Hü sey nov 
Dün ya Su Şu ra sı nın İda rə 
He yə ti nin növ bə ti ses si ya-
sı nın Azər bay can da ke çi ril-
mə si ni tək lif et miş və İda rə 
He yə ti nin 61-ci ses si ya nın 
2017-ci ilin mart ayın da Ba-
kı da ke çi ril mə si haq qın da 
qə rar qə bul edil miş dir.

“Азяр су” АSЪ-нин сяд ри Дцн йа Су Шу ра сы  Ида ря 
Ще йя ти нин 60-ъы сес си йа сын да иш ти рак ет миш дир

Fran sa nın Mar sel şə hə rin də Dün ya Su Şu ra sı (DSŞ) 
İda rə He yə ti nin 60-cı ses si ya sı ke çi ril miş dir. Top lan tı da 
İda rə He yə ti nin 59-cu ses si ya sı nın pro to ko lu və 60-cı 
ses si ya nın gün də li yi təs diq lən miş, 2016-cı il də gö rül-
müş iş lər haq qın da he sa bat din lə nil miş, ye ni üzv lər 
ba rə də mə lu mat ve ril miş dir.
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Tədbirdə Baş na zi rin 
müavi ni Abid Şə ri fov yağış 
və kanalizasiya sistemləri  
sa hə sində möv cud prob-
lem lə rin öy rə nil mə si və ara-
dan qal dı rıl ma sı məq sə di lə 
mü va fi q qu rum lar dan rəy-
lər alı na raq “Mas ter Plan” 
ha zır lan dı ğı nı bil di rib.

Son il lər əha li nin sa yı-
nın art ma sı və di na mik in-
ki şaf nə ti cə sin də Ab şe ron 
ya rı ma da sı nın möv cud su 
təc hi za tı və ka na li za si ya sis-
te mi nin ha zır kı tə lə ba tı ödə-
mək gü cün də ol ma dı ğı nı 
bil di rən Baş na zi rin müavi-
ni bu nun bir sı ra prob lem-
lər ya rat dı ğı nı vur ğu la yıb. 
Qeyd edib ki, pay tax tın bə zi 
qə sə bə lə rin də ka na li za si ya 
sis te mi nin ol ma ma sı iç mə li 
su mən bə lə ri nin çirk lən mə-
si nə gə ti rib çı xa rır ki, bu da 
yo lu xu cu xəs tə lik lə rin ya yıl-
ma sı ris ki ni ar tı rır. So nun cu 
güc lü ya ğış lar pay tax tın Bi-
nə qə di ra yo nun da, Ba yıl, 
Kür də xa nı qə sə bə lə rin də, 
ha be lə Ab şe ron ra yo nun-
da bir sı ra cid di prob lem lər 
ya ra dıb. Bu prob lem lə rin 
qar şı sı nın alın ma sı üçün zə-
ru ri təd bir lə rin gö rül mə si 
ol duq ca mü hüm əhə miy yət 
da şı yır.

A.Şə ri fov Azər bay can 
Pre zi den ti nin diq qət və qay-
ğı sı nə ti cə sin də son il lər də 
res pub li ka mı zın ək sər böl-
gə lə rin də iç mə li su-ka na li-
za si ya sis tem lə ri nin ye ni-
dən qu rul ma sı la yi hə lə ri nin 
real laş dı rıl dı ğı nı diq qə tə 

çat dı rıb. 
“Azər su” ASC-nin səd ri 

Qorx maz Hü sey nov bil di-
rib ki, Ab şe ron ya rı ma da-
sı nın su təc hi za tı və ka na li-
za si ya sis tem lə ri nin müasir 
stan dart la ra uy ğun ye ni dən 
qu rul ma sı üçün bey nəl xalq 
təc rü bə yə ma lik şir kət lə-

rin iş ti ra kı ilə 2035-ci ilə dək 
pers pek tiv in ki şaf nə zə rə 
alın maq la “Mas ter Plan” 
ha zır la nıb. Sə nə din ha zır-
lan ma sı za ma nı Döv lət Şə-
hər sal ma və Ar xi tek tu ra 
Ko mi tə si nin “Bö yük Ba kı-
nın Re gional İn ki şaf Pla nı”, 
Döv lət Sta tis ti ka Ko mi tə-
si nin və di gər qu rum la rın 
mə lu mat la rı nə zə rə alı nıb. 
Ümu mi lik də 18 böl mə dən 
iba rət olan “Mas ter Plan” 
ha zır la nar kən şə hər sal ma-
nın in ki şa fı, əha li nin ar tı mı 
və sıx lı ğı, tu riz min pers pek-
tiv lə ri, tə miz lən miş çir kab 
su la rın tək rar is ti fa də si, eko-
lo ji ta raz lıq və di gər amil lər 
əsas gö tü rü lüb.

Son ra “2035-ci ilə qə dər 
pers pek tiv in ki şaf nə zə rə 
alın maq la, Ab şe ron ya rı ma-

da sı nın qə sə bə və kənd lə rin-
də su təc hi za tı, ka na li za si ya 
sis tem lə ri və ya ğış su la rı nın 
ida rə olun ma sı üçün “Mas-
ter Plan”ın təq di ma tı olub.

Qeyd edi lib ki, “Mas ter 
Plan”a uy ğun ola raq, su təc-
hi za tı və ka na li za si ya sis te-
mi müx tə lif tul lan tı lar dan 
tə miz lə nib. Bu is ti qa mət də 
gö rü lən iş lər nə ti cə sin də 
in di yə dək əsas da şı yı cı kol-
lek tor la rın 106 ki lo metr lik 
his sə sin də tə miz lə mə iş lə ri 

apa rı lıb. Bu ra dan təx mi nən 
12 min kub metr həc min də 
bərk məişət tul lan tı la rı çı-
xa rı lıb. Bu da kol lek tor la rın 
su da şı ma qa bi liy yə ti nin 
tam bər pa olun ma sı nı tə min 
edib.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, 
Ab şe ron ya rı ma da sı nın su 
təc hi za tı və ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin, su kə mə ri şə-
bə kə si nin 70 faizi is tis mar 
müd də ti ni çox dan ba şa vur-
du ğun dan bö yük həcm də 
su it ki lə ri ya ra nır. Nə ti cə də 
is teh lak çı la rın key fi y yət li 
və da ya nıq lı su təc hi za tın da 
prob lem lər mey da na çı xır, 
bi na la rın zir zə mi lə ri su ilə 
do lur.

Bil di ri lib ki, “Mas ter 
Plan”da Ab şe ron ra yo nu-
nun su təc hi za tı sis te mi nin 

yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə 
8100 ki lo metr uzun lu ğun da 
ye ni su şə bə kə si xət lə ri nin 
çə kil mə si nə zər də tu tu lur. 
Ar tıq bu xət lə rin 1950 ki lo-
met ri çə ki lib. Ka na li za si ya 
sis te min də Ab şe ron ya rı-
ma da sı üz rə tul lan tı su la rı-
nın axı dıl ma sı üçün öz axa rı 
ilə tə bii top la nan 107 höv zə 
müəy yən olu nub. Tul lan-
tı su la rı nın hə min höv zə lər 
va si tə si lə 11 əsas höv zə də 
top lan ma sı la yi hə lən di ri-

lib. Ya ğış su la rı nın ida rə 
edil mə si üçün Ab şe ron ya-
rı ma da sın da kı möv cud 150 
göl dən 49-dan is ti fa də edil-
mə si nə zər də tu tu lub. Ümu-
miy yət lə, su-ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin ye ni dən qu-
rul ma sı su it ki si nin 2035-ci 
ilə dək də fə lər lə azal dıl ma sı-
na im kan ya ra da caq.

Təq di mat dan son ra föv-
qə la də hal lar na zi ri nin bi-
rin ci müavi ni Rə fail Mir zə-
yev, “Azə rav to yol” ASC-nin 
səd ri Sa leh Məm mə dov, 
Ab şe ron Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti nin baş çı sı İra də 
Gül məm mə do va, Döv lət 
Şə hər sal ma və Ar xi tek tu-
ra Ko mi tə si nin səd ri Ab bas 
Ələs gə rov və di gər lə ri çı xış 
edə rək rəy və tək lifl  ə ri ni bil-
di rib lər.

Назирляр Кабинетиндя Мастер Планын тягдиматы кечирилмишдир

De kab rın 16-da Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetində "Abşeron yarımadasının içməli su, kanali-
zasiya və yağış suları sistemlərinin Master Planı"nın 
təqdimatı keçirilmişdir.
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De  kab  rın 21-də Ya  po  ni  ya Bey  nəl -
xalq Əmək  daş  lıq Agent  li  yi  nin, Ya  po -
ni  ya  nın Azər  bay  can  da  kı sə  fi r  li  yi  nin, 
“Azər  su” ASC-nin və Naf  ta  lan şə  hər 
İc  ra Ha  ki  miy  yə  ti rəh  bər  li  yi  nin, həm -
çi  nin şə  hər ic  ti  maiy  yə  ti nü  ma  yən  də  lə -
ri  nin iş  ti  ra  kı ilə Naf  ta  lan Su  ka  nal İda -
rə  si  nin ye  ni in  zi  ba  ti bi  na  sı  nın açı  lı  şı 
ol  muş  dur.

Açı  lış mə  ra  si  min  də Naf  ta  lan şə  hər 
İc  ra Ha  ki  miy  yə  ti  nin baş  çı  sı Na  tiq As -
la  nov son il  lər şə  hər  də apa  rı  lan abad -

lıq qu  ru  cu  luq iş  lə  rin  dən da  nış  mış,  
iç  mə  li su və ka  na  li  za  si  ya inf  rastruk -
tu  ru  nun ye  ni  dən qu  rul  ma  sı  nı  şə  hə  rin 
so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı, tu  rizm po  ten -
sialı  nın güc  lən  di  ril  mə  si ba  xı  mın  dan 
mü  hüm əhə  miy  yət kəsb et  di  yi  ni bil -
dir  miş  dir.

Ya  po  ni  ya  nın öl  kə  miz  də  ki sə  fi  -
ri Tsu  quo Ta  ka  ha  şi qeyd et  miş  dir ki,  
ku  rort şə  hə  ri sa  yı  lan Naf  ta  lan  da iç  mə -
li su və ka  na  li  za  si  ya sis  tem  lə  ri  nin  ta -
ma  mi  lə ye  ni  dən qu  rul  ma  sı se  vin  di  ri  ci 
hal  dır və  Ya  po  ni  ya hö  ku  mə  ti bun  dan 
son  ra da Azər  bay  can  da su və ka  na  li -

za  si  ya la  yi  hə  lə  ri  nin ic  ra  sı  na dəs  tək ve -
rə  cək  dir.    

“Azər  su” ASC-nin sədr müavi  ni 
Eti  bar Məm  mə  dov Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin təs  diq  lə  di  yi re  gion  la  rın so -
sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı döv  lət proq  ram  la  rı 
çər  çi  və  sin  də böl  gə  lər  də ge  niş  miq  yas -
lı iç  mə  li su və ka  na  li  za  si  ya la  yi  hə  lə -
ri  nin ic  ra edil  di  yi  ni bil  dir  miş  dir. “Bu 
la  yi  hə  lər sı  ra  sın  da ku  rort şə  hə  ri sa -
yı  lan Naf  ta  lan  da su və ka  na  li  za  si  ya 
inf  rast  ruk  tu  ru  nun müasir stan  dart  lar 
sə  viy  yə  sin  də ye  ni  dən qu  rul  ma  sı mü -
hüm əhə  miy  yət da  şı  yır. 2030-cu ilə 
pers  pek  tiv in  ki  şaf nə  zə  rə alın  maq  la 
ha  zır  lan  mış la  yi  hə  dən Naf  ta  lan şə  hə -
rin  də 9800 nə  fər, Qa  sım  bəy  li və Qa  şal -

tı Qa  ra  qo  yun  lu kənd  lə  ri  nə 3200 nə  fər 
ol  maq  la, ümu  mi  lik  də 13 min sa  ki  nin 
fay  da  lan  ma  sı nə  zər  də tu  tul  muş  dur. 
Ar  tıq Naf  ta  lan şə  hə  ri və Qa  sım  bəy  li 
kən  di  nin sa  kin  lə  ri ye  ni mən  bə  nin key -
fi y  yət  li su  yun  dan is  ti  fa  də edir. Da  ya -
nıq  lı su təc  hi  za  tı  nın apa  rıl  ma  sı üçün 
Go  ran  boy şə  hə  ri  ni iç  mə  li su ilə tə  min 
edən Bal  lı  qa  ya-Go  ran  boy ma  gist  ral su 
kə  mə  rin  dən Naf  ta  lan şə  hə  ri  nə 6,4  km 
uzun  lu  ğun  da ma  gist  ral su xətt   i çə  kil -
miş, hər bi  ri  nin həc  mi 3000 kub  metr 
olan 2 ədəd an  bar ti  kil  miş  dir. 2013-cü 
ilin sent  yab  rın 10-da möh  tə  rəm Pre  zi -
dent İl  ham Əli  ye  vin iş  ti  ra  kı ilə Naf  ta -
lan şə  hə  ri  nə iç  mə  li su  yun  ve  ril  mə  si 
mə  ra  si  mi ke  çi  ril  miş  dir. Ha  zır  da şə  hə -
rə sa  ni  yə  də 54 litr su ve  ri  lir ki, bu da 
is  teh  lak  çı  la  rın tə  lə  ba  tı  nı tam ödə  yir”. 

Qeyd olun  muş  dur ki, la  yi  hə çər  çi -
və  sin  də Naf  ta  lan şə  hə  rin  də 36,8 km 
iç  mə  li su şə  bə  kə  si ya  ra  dıl  mış, ev bir -
ləş  mə  lə  ri ve  ril  miş, abo  nent  lər say  ğac -
la tə  min olun  muş, şə  hər  də 120-dən 
ar  tıq yan  ğın hid  ran  tı qu  raş  dı  rıl  mış  dır. 

Нафталанда ичмяли су вя канализасийа   
Res  pub  li  ka  mı  zın mü  hüm tu -

rizm böl  gə  lə  rin  dən sa  yı  lan, dün  ya 
əhə  miy  yət  li, uni  kal müali  cə  vi ku -
rort və sa  na  to  ri  ya  la  rın yer  ləş  di  yi 
Naf  ta  lan şə  hə  rin  də iç  mə  li su və 
ka  na  li  za  si  ya sis  tem  lə  ri  nin ye  ni -
dən qu  rul  ma  sı la  yi  hə  si  nin ic  ra  sı 
ba  şa çat  mış  dır. Azər  bay  can hö -
ku  mə  ti və Ya  po  ni  ya Bey  nəl  xalq 
Əmək  daş  lıq Agent  li  yi  nin bir  gə 
ma  liy  yə  ləş  dir  di  yi “Ki  çik şə  hər -
lər  də Su Təc  hi  za  tı və Ka  na  li  za  si -
ya La  yi  hə  si” çər  çi  və  sin  də şə  hə  rin 
su-ka  na  li  za  si  ya inf  rast  ruk  tu  ru 
ta  ma  mi  lə ye  ni  dən qu  rul  muş, Naf -
ta  lan Su  ka  nal İda  rə  si üçün ye  ni 
ti  kil  miş müasir tip  li in  zi  ba  ti bi  na 
is  ti  fa  də  yə v e  ril  miş  dir.
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Bu  nun  la pa  ra  lel ola  raq  Naf  ta  lan şə  hə -
rin  də 39,4 km  ka  na  li  za  si  ya şə  bə  kə  si 
ya  ra  dıl  mış, 867 ka  na  li  za  si  ya qu  yu  su, 
1750 m uzun  lu  ğun  da ka  na  li  za  si  ya kol -
lek  to  ru in  şa edil  miş  dir. Abo  nent  lə  rin 
ye  ni ya  ra  dıl  mış ka  na  li  za  si  ya şə  bə  kə  si -
nə qo  şul  ma  sı tə  min edil  miş  dir.

La  yi  hə  nin so  nun  cu mər  hə  lə  sin  də 
Naf  ta  lan şə  hə  rin  də ya  ra  nan tul  lan  tı 
su  la  rı  nın tə  miz  lə  nib zə  rər  siz  ləş  di  ril -
mə  si məq  sə  di  lə məh  sul  dar  lı  ğı sut  ka  da 
6 min kub  metr la  yi  hə  lən  di  ri  lən tul  lan -
tı su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  nun in  şa  sı nə -
zər  də tu  tul  muş  dur. Tul  lan  tı su  tə  miz -
lə  yi  ci qur  ğu  nun ti  kin  ti  si üz  rə ten  der 
elan edil  miş  dir.
Şə  hər ic  ti  maiy  yə  ti adın  dan Ha  təm 

Qo  ca  yev iç  mə  li su və ka  na  li  za  si  ya 
infrast  ruk  tu  ru  nun yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na 
gös  tə  ri  lən dəs  tə  yə gö  rə öl  kə rəh  bər  li -

yi  nə və Ya  po  ni  ya hö  ku  mə  ti  nə min  nət -
dar  lı  ğı  nı bil  dir  miş  dir.

Təd  bir iş  ti  rak  çı  la  rı in  zi  ba  ti bi  na  ya 
ba  xış ke  çir  miş, bu  ra  da ya  ra  dıl  mış şə -
rait  lə ta  nış ol  muş  lar. Qo  naq  la  ra  mə -
lu  mat ve  ril  miş  dir ki, Naf  ta  lan Su  ka  nal 
İda  rə  si üçün 1600 kvad  rat  metr əra  zi  də  
ti  kil  miş ye  ni in  zi  ba  ti bi  na  nın ümu  mi 
sa  hə  si 484  kvad  rat  metr  dir. İki  mər  tə -
bə  li bi  na  da ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye -

vin büs  tü qo  yul  muş, müasir tə  lə  bə  lə  rə 
ca  vab ve  rən iş otaq  la  rı,  la  bo  ra  to  ri  ya, 
zəng mər  kə  zi, ic  las za  lı, di  gər xid  mə -
ti  və yar  dım  çı otaq  lar yer  lə  şir. İda  rə  yə 
mü  ra  ciət edən və  tən  daş  la  rın qə  bu  lu 
üçün la  zı  mi şə  rait ya  ra  dıl  mış  dır.

Təd  bir  dən son  ra Ya  po  ni  ya  nın öl -
kə  miz  də  ki sə  fi   ri və qo  naq  lar Naf  ta  lan 
şə  hə  rin  də  ki müali  cə  vi ku  rort müəs  si -
sə  lə  ri ilə ta  nış ol  muş  lar.

    лайищясинин иърасы баша чатмышдыр

 “Azərsu” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti “Birləşmiş Suka-
nal” Məhdud Məsuliyyətli 
Cəmiyyətinin hesabat iclası 
keçirilmişdir.

İc  la  sı gi  riş sö  zü ilə 
açan “Bir  ləş  miş Su  ka  nal” 
MMC-nin di  rek  to  ru Eti  bar 
Məm  mə  dov Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  ye  vin təs  diq  lə  di -
yi  re  gion  la  rın so  sial-iq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fı döv  lət proq  ram  la  rı 
çər  çi  və  sin  də böl  gə  lər  də is -
teh  lak  çı  la  rın iç  mə  li su təc -
hi  za  tı və ka  na  li  za  si  ya xid -
mət  lə  rin  dən is  ti  fa  də  si  nin 
yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di 

ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən  ge  niş -
miq  yas  lı təd  bir  lər ba  rə  də 
mə  lu  mat ver  miş  dir. Qeyd 
olun  muş  dur ki,  2016-cı il  də 
re  gion  lar  da su və ka  na  li  za -
si  ya sis  tem  lə  ri  nin ye  ni  dən 
qu  rul  ma  sı, həm  çi  nin ye  ni 
inf  rast  ruk  tur  la  rın ya  ra  dıl -
ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də cid  di ad -
dım  lar atıl  mış  dır. Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin iş  ti  ra  kı ilə 
Qu  sar, Bey  lə  qan, Tər  tər və 
Sal  yan şə  hər  lə  ri  nə iç  mə  li su -
yun ve  ril  mə  si tə  min edil  miş -
dir: “Döv  lət baş  çı  sı  nın əha  li  nin  
24 saat  fa  si  lə  siz və key  fi y  yət  li 
iç  mə  li su il tə  min olun  ma  sı ilə 
bağ  lı tap  şı  rıq  la  rı  na uy  ğun ola -
raq ra  yon mər  kəz  lə  ri ilə ya  na -

şı, uc  qar kənd  lər  də də la  yi  hə  lər 
ic  ra olun  muş  dur. Ötən müd  dət 
ər  zin  də iç  mə  li su  dan əziy  yət 
çə  kən kənd və qə  sə  bə  lə  rin su 
təc  hi  za  tı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma -
sı da diq  qət  də sax  la  nıl  mış  dır. 
He  sa  bat döv  rün  də  Ba  la  kən 
ra  yo  nu  nun Hə  ni  fə, Qu  ba ra  yo -
nu  nun Qəç  rəş, Yar  dım  lı ra  yo -
nu  nun Və  rov, Yo  la  caq və Ho -
ra  ni,  Ağ  su ra  yo  nu  nun Ela  bad 
və Ye  ni  lik kənd  lə  rin  də,  Ağ  dam 
ra  yo  nunun Qu  zan  lı, Bi  lə  su  var 
ra  yo  nunun əra  zi  sin  də yer  lə -
şən Cəb  ra  yıl ra  yo  nun  dan olan 
qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün  lə  rin 
ya  şa  dı  ğı qə  sə  bə  lə  rin, Ağ  ca  bə  di 
ra  yo  nu əra  zi  sin  də yer  lə  şən La -
çın ra  yo  nun  dan olan qaç  qın və 
məc  bu  ri köç  kün  lə  rin ya  şa  dı  ğı 
Mis  ni-Mais oba  la  rı  nın su təc -
hi  za  tı y ax  şı  laş  dı  rıl  mış  dır”.

E.Məm  mə  dov bil  dir  miş -
dir ki, Ma  sal  lı ra  yo  nu  nun 
Mu  ğan  lı zo  na  sın  da yer  lə  şən 
5  kən  də Vi  ləş  çay an  ba  rı  nın 
sa  hi  lin  də ti  kil  miş ye  ni su  tə -
miz  lə  yi  ci qur  ğu  dan su  yun 

ve  ril  mə  si üçün ma  gist  ral kə -
mər  lə  rin in  şa  sı ye  kun  laş  mış, 
kənd  lə  rə su  yun ve  ril  mə  si -
nə ha  zır  lıq gö  rül  müş  dür. 
Ümu  mi  lik  də he  sa  bat döv -
rün  də kənd və qə  sə  bə  lər  də 
hə  ya  ta ke  çi  ril  miş la  yi  hə  lər 
çər  çi  və  sin  də 30 minədək sa -
ki  nin iç  mə  li su təc  hi  za  tı yax -
şı  laş  dı  rıl  mış  dır.

Son  ra “Bir  ləş  miş Su  ka -
nal” MMC-nin di  rek  to  ru  nun 
müavi  ni Ra  min Sa  dı  qov, 
Lən  kə  ran Su  ka  nal İda  rə  si -
nin rəisi Röv  şən Təh  mə  zov, 
Ağ  ca  bə  di Su  ka  nal İda  rə  si -
nin rəisi Ni  za  mi Əsə  dov, 
Yev  lax Su  ka  nal İda  rə  si  nin 
rəisi Sa  bir Hə  sə  nov he  sa  bat 
mə  ru  zə  si i lə çı  xış et   miş  lər. 
İc  la  sa ye  kun vu  ran “Bir -

ləş  miş Su  ka  nal” MMC-nin 
di  rek  to  ru Eti  bar Məm  mə -
dov is  teh  lak  çı  la  ra gös  tə  ri  lən 
iç  mə  li su təc  hi  za  tı və ka  na -
li  za  si  ya xid  mət  lə  ri  nin da  ha 
da yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı üçün 
tap  şı  rıq  lar v er  miş  dir. 

“Бир ляш миш Су ка нал” ММЪ- нин ще са бат иъ ла сы ке чи рил миш дир

keçirilmişdir.

İ
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Gö  rüş  də Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Baş na  zi  ri -
nin müavi  ni Abid Şə  ri  fov, 
“Azər  su” ASC-nin səd -
ri Qorx  maz Hü  sey  nov, 
Almaniyanın  KfW ban  kı -
nın Şər  qi Av  ro  pa, Qaf  qaz və 
Mər  kə  zi Asi  ya öl  kə  lə  ri üz  rə 
di  rek  to  ru Eva Vitt , Al  ma  ni -
ya  nın öl  kə  miz  də  ki sə  fi   ri Mi -
xael Kindsq  rab, Şə  ki şə  hər 
ic  ra ha  ki  miy  yə  ti  nin baş  çı  sı 
El  xan Usu  bov iş  ti  rak et  miş -

dir. Təd  bir  də Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı hö  ku  mə  ti ilə 
Al  ma  ni  ya  nın KfW Ban  kı -
nın  bir  gə ma  liy  yə  ləş  dir  di  yi 
“Açıq Kom  mu  nal İnf  rast  ruk -
tur Proq  ra  mı II”  la  yi  hə  si  nin 
ic  ra  sı ilə bağ  lı  mü  za  ki  rə  lər 
apa  rıl  mış  dır.

Baş na  zi  rin müavi  ni Abid 
Şə  ri  fov Azər  bay  can  da hə  ya -
ta ke  çi  ri  lən iç  mə  li su təc  hi -
za  tı və ka  na  li  za  si  ya sis  tem -
lə  ri  nin ye  ni  dən qu  rul  ma  sı 
la  yi  hə  lə  ri ba  rə  də qo  naq  la  ra 
mə  lu  mat ver  miş, bu sa  hə  də 
bey  nəl  xalq ma  liy  yə qu  rum -
la  rı, o cüm  lə  dən Al  ma  ni  ya -
nın KfW Ban  kı ilə uğur  lu 
əmək  daş  lıq edil  di  yi  ni diq -
qə  tə çat  dır  mış  dır.

Al  ma  ni  ya  nın KfW Ban  kı -
nın Şər  qi Av  ro  pa, Qaf  qaz və 
Mər  kə  zi Asi  ya öl  kə  lə  ri üz  rə 

di  rek  to  ru Eva Vitt  bu əmək -
daş  lı  ğı yük  sək qiy  mət  lən  di -
rə  rək təm  sil et  di  yi qu  ru  mun  
Gən  cə və Şə  ki şə  hər  lə  ri  nin 
su təc  hi  za  tı və ka  na  li  za  si  ya 
sis  tem  lə  ri  nin ye  ni  dən qu -
rul  ma  sı  na bun  dan son  ra da 
dəs  tək ve  rə  cə  yi  ni diq  qə  tə 
çat  dır  mış  dır.

Gö  rüş  də Gən  cə və Şə  ki 
şə  hər  lə  ri  nin iç  mə  li su təc  hi -
za  tı və ka  na  li  za  si  ya sis  tem -
lə  ri  nin ye  ni  dən qu  rul  ma  sı 

üz  rə iş  lə  rin möv  cud və  ziy -
yə  ti və növ  bə  ti  mər  hə  lə  də 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək təd  bir  lər  
ge  niş mü  za  ki  rə edil  miş  dir.

Qeyd edək ki, Azər  bay -
can hö  ku  mə  ti ilə Al  ma  ni -
ya  nın KfW Ban  kı  nın bir -
gə ma  liy  yə  ləş  dir  di  yi “Açıq 
Kom  mu  nal İnf  rast  ruk  tur 
Proq  ra  mı II” la  yi  hə  si Gən  cə 
və Şə  ki şə  hər  lə  ri  nin su təc  hi -
za  tı və ka  na  li  za  si  ya sis  tem -
lə  ri  nin ye  ni  dən qu  rul  ma  sı  nı 
nə  zər  də tu  tur.

“Şə  ki şə  hə  ri  nin su təc  hi -
za  tı və ka  na  li  za  si  ya sis  tem -
lə  ri  nin ye  ni  dən qu  rul  ma -
sı la  yi  hə  si” Şə  ki şə  hə  ri  ni, 
həm  çi  nin Oxud və Qax  muq 
kənd  lə  ri  ni əha  tə edir. La  yi -
hə  nin bi  rin  ci mər  hə  lə  si çər  çi -
və  sin  də 2274 m uzun  lu  ğun -
da Kiş Su  gö  tü  rü  cü qur  ğu  su 

in  şa edil  miş, su mən  bə  yin -
dən  an  bar komp  lek  si  nə qə -
dər 2876 m uzun  lu  ğun  da 
ma  gist  ral su xətt   i çə  kil  miş, 
həc  mi 2000 kub  metr olan su 
an  ba  rı, xlo  ra  tor qur  ğu  su in -
şa edil  miş  dir.

La  yi  hə  nin ikin  ci mər  hə -
lə  sin  də 6681 m uzun  lu  ğun  da 
Qur  ca  na ma  gist  ral xətt   i in  şa 
edil  miş, hər bi  ri  nin tu  tu  mu 
3000 kub  metr olan 3 ədəd su 
an  barı in  şa edil  miş, həc  mi 
1000 kub  metr olan möv  cud 
su an  barı bər  pa edil  miş  dir.

La  yi  hə  nin üçün  cü mər -
hə  lə  sin  də Şə  ki şə  hə  ri  nin 

mər  kə  zi his  sə  si  nin pay  la  yı  cı 
su və ka  na  li  za  si  ya şə  bə  kə  lə -
ri  nin ye  ni  dən qu  rul  ma  sı nə -
zər  də tu  tu  lur. Şə  ki şə  hə  rin  də 
iç  mə  li su və ka  na  li  za  si  ya şə -
bə  kə  lə  ri  nin ye  ni  dən qu  rul -
ma  sı iş  lə  ri çər  çi  və  sin  də şə -
hər  də tu  tu  mu 1500 kubmetr 
olan 2 ədəd su an  ba  rı, 126,7 
km iç  mə  li su şə  bə  kə  si, 115,3 
km ka  na  li  za  si  ya xətt   i, 21 km 
ka  na  li  za  si  ya kol  lek  to  ru in -
şa edi  lə  cək, 8026 abo  nen  tə 
ev bir  ləş  mə  si ve  ri  lə  cək, 437 
yan  ğın hid  ran  tı qu  raş  dı  rı  la -
caq. Bu mər  hə  lə çər  çi  və  sin -
də iş  lə  rin 2018-ci ilin no  yabr  
ayın  da ba  şa çat  dı  rıl  ma  sı nə -
zər  də tu  tu  lub.

La  yi  hə  nin növ  bə  ti mər -
hə  lə  sin  də məh  sul  dar  lı  ğı sut -
ka  da 8 min kub  metr olan 
tul  lan  tı su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu 

in  şa edi  lə  cək  dir. Ha  zır  da 
bu  nun  la bağ  lı la  yi  hə  lən  dir -
mə iş  lə  ri hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

“Gən  cə şə  hə  ri  nin iç  mə  li 
su təc  hi  za  tı və ka  na  li  za  si  ya 
sis  tem  lə  ri  nin ye  ni  dən qu  rul -
ma  sı la  yi  hə  si” isə 2035-ci ilə -
dək pers  pek  tiv in  ki  şaf nə  zə -
rə alın  maq  la 450 min nə  fə  rin 
su təc  hi  za  tı və ka  na  li  za  si  ya 
xid  mət  lə  rin  dən is  ti  fa  də  si  nin 
yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na he  sab -
lan  mış  dır. La  yi  hə  də Göy  göl 
ra  yo  nu  nun Mu  rov  dağ qə -
sə  bə  si, Ha  cı  mə  lik və Mol  la -
cə  lil  li kənd  lə  ri  nə də iç  mə  li 
su  yun ve  ril  mə  si nə  zər  də tu -

tul  muş  dur.
Gən  cə şə  hə  ri  ni iç  mə  li su 

ilə tə  min et  mək üçün Göy -
göl və Şəm  kir  çay su mən -
bə  lə  ri se  çil  miş  dir. Göy  göl 
su mən  bə  yin  də ye  ni dre  naj 
sis  te  mi ya  ra  dıl  mış, 24,5 km 
Göy  göl-Gən  cə ma  gist  ral su 
xətt   i çə  kil  miş  dir. Ey  ni za -
man  da Qı  zıl  qa  ya su mən  bə -
yin  də bər  pa-ye  ni  dən  qur  ma 
iş  lə  ri apa  rıl  mış, Şəm  kir  çay 
su mən  bə  yin  dən  27,5 km 
Şəm  kir  çay-Gən  cə ma  gist  ral 
su kə  mə  ri in  şa edil  miş  dir. 
Ha  zır  da Gən  cə  də şə  hər  da -
xi  li iç  mə  li su və ka  na  li  za  si  ya 
şə  bə  kə  lə  ri  nin ti  kin  ti  si iş  lə  ri 
da  vam et  di  ri  lir. La  yi  hə  nin 
növ  bə  ti mər  hə  lə  sin  də tul -
lan  tı su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu in -
şa ed i  lə  cək  dir.

Ал ма ни йа нын КфW Бан кы нын нц ма йян дя 
ще йя ти иля эю рцш ке чи рил миш дир

De kab rın 13-də Şə ki şə hə rin də Al ma ni ya nın KfW 
Ban kı nın Azər bay can da sə fər də olan mis si ya sı ilə  gö-
rüş k e çi ril miş dir. 



Gö rül müş iş lə rin ge di-
şi ilə ta nış ol maq məq sə di-
lə “Azər su” ASC-nin səd ri 
Qorx maz Hü sey nov Si yə zən, 
Şab ran və Xaç maz ra yon la-
rın da ol muş, kə mə rin marş-
ru tu bo yu qur ğu və ob yekt-
lə rə, həm çi nin su mən bə yi nə 
ba xış ke çir miş dir. Səhm dar 
Cə miy yə tin səd ri nə Şol lar 
su mən bə yin də, elə cə də ma-
gist ral su xətt  i nin keç di yi 
əra zi lər də la yi hə çər çi və sin-
də gö rül müş iş lər ba rə də 
mə lu mat ve ril miş dir.

“Şol lar-Ba kı Su Qur ğu-
la rı Komp lek si”ndə hə ya ta 
ke çi ri lən la yi hə çər çi və sin də 
su mən bə yin də abad lıq iş lə-
ri apa rıl mış dır. Bu ra da  ye ni 
mü ha fi  zə post la rı ti kil miş, 
əra zi də ki  ti ki li və qur ğu lar 
qə dim li yi qo run maq şər ti 
ilə əsas lı tə mir olun muş dur. 
Ümu mi lik də kə mə rin marş-
ru tu bo yu du ker lər, ba xış 
qu yu la rı,  ara lıq su qə bu le di-
ci ka me ra la rı ta ri xi ar xi tek tu-
ra əsa sın da tə mir olun muş, 
mü ha fi  zə post la rı ti kil miş-

dir. Ha zır da su mən bə yin də 
və kə mə rin marş rut bo yu 
keç di yi əra zi lər də tə mir-bər-
pa, abad lıq və ya şıl laş dır ma 
iş lə ri da vam et di ri lir.

“Azər su” ASC-nin səd ri 
bu is ti qa mət də iş lə rin sü rət-
lən di ril mə si ilə bağ lı tap şı-
rıq la rı nı ver miş dir.

Qeyd edək ki, Ba kı şə hə-
ri və Ab şe ron ya rı ma da sı nın 
iç mə li su təc hi za tın da müs-
təs na əhə miy yət da şı yan bu 

kə mər Ba kı şə hə ri ni iç mə li 
su təc hi za tı üçün çə kil miş ilk 
ma gist ral su xətt  i dir. Kə mər 
in gi lis mü hən dis Uil yam 
Lind le yin la yi hə si əsa sın da 
1911-1917-ci il lər də ti kil miş-
dir. Su kə mə ri ar te zian üsu-
lu ilə qa zıl mış 24 qu yu nun, 
elə cə də lay və bu laq su la rın-
dan qi da la nır. 1917-ci il dən 
fa si lə siz fəaliy yət gös tə rən 
bu mən bə nin məh sul dar lı ğı 
de mək olar ki, də yiş mə yib.

2017-ci il də “Şol lar-Ba kı Su Qur ğu la rı Komp lek si”nin 
is tis ma ra ve ril mə si nin 100 il li yi ilə əla qə dar “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə tin də yu bi le yə ha zır lıq iş lə ri da-
vam et di ri lir. Təd bir lər Pla nı na uy ğun ola raq Şol lar-Ba kı 
Su Qur ğu la rı Komp lek si nin  ob yekt və qur ğu la rın da əsas-
lı-tə mir, ye ni dən qur ma, abad lıq və ya şıl laş dır ma iş lə ri 
apa rı lır.
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"Шол лар-Ба кы Су Гур ьу ла ры Комп лек си"нин 100 иллик 
йу би ле йи ня ща зыр лыг иш ля ри да вам ет ди ри лир

2015-ci il də Sum qa yıt şə-
hə rin də 1450 çox mən zil li ya-
şa yış bi na sı nın zir zə mi lə ri-
nin mo ni to rin qi  apa rı lar kən 
mə lum ol muş dur ki,  400-ə 
ya xın bi na nın zir zə mi si nə 
su yı ğı lır. Hə min zir zə mi-
lər dən su nü mu nə lə ri gö tü-
rü lə rək su yun mən şə yi və 

axın tı la rın sə bəb lə ri araş dı-
rıl mış dır. Mə lum ol muş dur 
ki, zir zə mi lə rə su yun bir his-
sə si bi na la rın alt pay la yı cı 
su və ka na li za si ya xət lə rin-
də axın tı lar  hesabına yığılır. 
Bə zi bi na la rın zir zə mi si nə 
yı ğı lan su lar isə qrunt mən-
şə li o l muş dur.

2016-cı ilin ötən döv rü 

ər zin də Sum qa yıt şə hə rin də 
304 bi na nın alt pay la yı cı su 
və ka na li za si ya xət lə rin də 
əsas lı tə mir və ye ni dən qur-
ma iş lə ri apa rıl mış dır. Bu 
məq səd lə zir zə mi lər dən ke-
çən 1100 metr su xətt  i, 4811 
metr isə ka na li za si ya xətt  i 
də yiş di ril miş dir. Gö rül müş 
iş lər nə ti cə sin də zir zə mi lə rə 

su axın tı la rı nın qar şı sı tam 
alın mış, su it ki lə ri mi ni mu-
ma en miş dir. Bu təd bir lər 
zir zə mi lə rin sa ni tar və ziy-
yə ti nin yax şı laş ma sı na sə-
bəb o l muş dur.

Ha zır da 16 bi na nın zir-
zə mi lə rin də su axın tı la rı nın 
ara dan qal dı rıl ma sı məq sə-
di lə təd bir lər da vam et di-
ri lir. Di gər 15 bi na nın zir-
zə mi sin də top lan mış su lar 
qrunt mən şə li dir, bi na nın 
su və ka na li za si ya sis tem lə-
ri nin və ziy yə ti heç bir bağ lı-
lı ğı yox dur.

Ümu mi lik də 2015-ci ilin 
sent yabr ayın dan in di yə dək  
350 bi na nın zir zə mi sin də ki 
sis tem lər tə mir olun muş və 
qu rut ma iş lə ri apa rıl mış dır.

Сум га йыт шя щя ри ндя чох мян зил ли би на ла ры н 
зир зя ми ля рин дя йе ни дян гур ма иш ля ри апа ры лыр

“Azər su” Açıq 
Səhm dar Cə miy yə ti Sum-
qa yıt şə hə rin də is teh lak-
çı la ra gös tə ri lən iç mə li su 
təc hi za tı və ka na li za si ya 
xid mət lə ri nin yax şı laş dı-
rıl ma sı məq sə di lə komp-
leks təd bir lər hə ya ta ke çi-
rir. Bu sa hə də çox mən zil li 
ya şa yış bi na la rı nın zir-
zə mi lə rin də möv cud su və 
ka na li za si ya sis tem lə ri-
nin is tis mar və ziy yə ti nin 
yax şı laş dı rıl ma sı xü su si 
əhə miy yət kəsb edir.
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Ra yo nun Qa ra dağ lı və 
Gü la lan kənd lə rin də ke çi-
ri lən açı lış mə ra sim lə rin də 
Xaç maz Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti baş çı sı nın müavi ni 
Bəx ti yar Os ma nov böl gə lər-
də hə ya ta ke çi ri lən inf rast-
ruk tur la yi hə lə ri nin əhə-
miy yə tin dən da nış mış, öl kə 
rəh bər li yi nin şə hər və ra yon 
mər kəz lə ri ilə ya na şı, kənd-
lə rin də iç mə li su təc hi za tı-
nın yax şı laş dı rıl ma sı nı daim 
diq qət də sax la dı ğı nı vur ğu-

la mış dır.   
 “Azər su” ASC-nin “Bir-

ləş miş Su ka nal” MMC di-
rek to ru nun müavi ni Ra min 
Sa dı qov kənd ya şa yış mən-
tə qə lə ri nin iç mə li su ya olan 
tə lə ba tı nın ödə nil mə si məq-
sə di ilə res pub li ka da hə ya-
ta ke çi ri lən la yi hə lər ba rə də 
mə lu mat ver miş və bu təd-
bir lə rin gə lə cək də də da vam 
et di ri lə cə yi ni diq qə tə çat dır-
mış dır: “Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti cə nab İl ham 
Əli ye vin əha li nin iç mə li su ilə 
tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl ma-
sı ba rə də tap şı rıq la rı na uy ğun 

ola raq böl gə lər də ge niş miq yas-
lı iş lər hə ya ta ke çi ri lir. İç mə li 
su prob le mi mü şa hi də olu nan 
kənd lər dən Hey dər Əli yev 
Fon du nun “Re gional İn ki şaf” 
İc ti mai Bir li yi nə  və “Azər su” 
ASC-yə da xil ol muş mü ra ciət-

lər əsa sın da   kənd lə rin su təc-
hi za tı im kan la rı araş dı rıl mış və 
qı sa müd dət də la yi hə lər iş lə nə-
rək i c ra e dil miş dir”.  

Təd bir də çı xış edən kənd 
sa kin lə ri in di yə dək iç mə-
li su yu bö yük çə tin lik lər lə 

uzaq mə sa fə dən gə tir dik-
lə ri ni və qu yu su la rın dan 
is ti fa də et dik lə ri ni vur ğu-
la mış lar. Sa kin lər iç mə li su 
prob le mi nin həl li nə gös tə ri-
lən dəs tə yə gö rə min nət dar-
lıq la rı nı b il dir miş lər.

Xaç maz ra yo nu nun 7 
kən din də hə ya ta ke çi ril miş 
la yi hə çər çi və sin də Qa ra-
dağ lı, Alıc qış laq, Çi lə gir, 
Ma naf-Oba, Se yid lər, Aşa ğı 
Lə gər və Gü la lan kənd lə rin-
də iç mə li su təc hi za tı sis tem-
lə ri ya ra dıl mış dır. Hə min 
kənd lər də müx tə lif diametr-
li bo ru lar la 14 km iç mə li su 
xətt  i çə kil miş, bu laq lar qu-
raş dı rıl mış dır. Ha zır da Xaç-

maz ra yo nu nun Gü la lan, 
Aşa ğı Lə gər, Alıc qış laq, Ma-
naf-Oba və Se yid lər kənd lə-
ri nə iç mə li su ar te zian qu-
yu la rı, Qa ra dağ lı və Çi lə gir 
kənd lə ri nə isə II Ba kı Su 
Kə mə rin dən ve ri lir. Ye ni la-
yi hə nin ic ra sın dan Xaç maz 
ra yo nu nun 7 kən di nin 4600-
dək s a ki ni f ay da lan mış dır.

Hey dər Əli yev Fon du-
nun “Re gional İn ki şaf” İc-
ti mai Bir li yi nə  və “Azər su” 
ASC-yə da xil ol muş mü ra-
ciət lər əsa sın da Ağ su ra yo-
nu nun Ela bad və  Ye ni lik, 
Şab ran ra yo nu nun Tə zə-
kənd və Də və çi, Ha cı qa bul 
ra yo nu nun Na va hı və İs ma-
yıl lı ra yo nu nun Kürd ma şı  
kənd lə rin də də la yi hə lə rin 
ic ra sı na qə rar ve ril miş dir. 
Ar tıq Ela bad və  Ye ni lik 
kənd lə rin də la yi hə lə rin ic-
ra sı ba şa çat mış, Şab ran ra-
yo nu nun Tə zə kənd və İs ma-
yıl lı ra yo nu nun Kürd ma şı 
kənd lə rin də iş lər ye kun laş-
ma ərə fə sin də dir. Şab ran 
ra yo nu nun Də və çi və Ha-
cı qa bul ra yo nu nun Na va hı 
kənd lə rin də la yi hə lə rin ic ra-
sı d a vam et  di ri lir.

Ümu mi lik də 5 ra yo nun 
13 kən din də 30 km-dən ar tıq 
su xətt  i nin çə kil mə si nə zər-
də tu tu lur. Bu la yi hə lər dən 
hə min kənd lə rin  6200-dək 
sa ki ni f ay da la na caq dır.

Хач маз ра йо ну нун 7 кян ди нин ич мя ли 
су тяъ щи за ты йах шы лаш ды рыл мыш дыр

“Azər su” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə ti Azər bay-
can Res pub li ka sı re gion-
la rı nın so sial-iq ti sa di 
in ki şa fı Döv lət Proq ram-
la rı na uy ğun ola raq iç-
mə li su ça tış maz lı ğı mü-
şa hi də edi lən kənd lə rin 
su təc hi za tı nın yax şı laş-
dı rıl ma sı təd bir lə ri ni da-
vam et di rir. Hey dər Əli-
yev Fon du nun “Re gional 
İn ki şaf” İc ti mai Bir li yi nə  
və “Azər su” ASC-yə böl gə-
lər dən da xil ol muş mü ra-
ciət lər əsa sın da 5 ra yon da 
13 kən din iç mə li su təc hi-
za tı nın yax şı laş dı rıl ma-
sı Səhm dar Cə miy yə tin 
Tə xi rə sa lın maz Təd bir lər 
Pla nı na da xil edil miş və 
hə min kənd lər də la yi hə lər 
hə ya ta ke çi ril miş dir. Xaç-
maz ra yo nu nun  7 kən di ni 
əha tə edən iç mə li su la yi-
hə si nin ic ra sı ye kun laş-
mış və su yun ve ril mə si nə 
baş la nıl mış dır.



Uk ray na nın Ki yev vi-
la yə ti nin İr pen şə hə rin dən 
nü ma yən də he yə ti  Azər-
bay can da sə fər də ol muş dur. 
İr pen şə hə ri nin su təc hi za tı 
təş ki la tı  “İr pen vo do ka nal” 
Kom mu nal Müəs si sə si nin 
(KM) rəh bə ri Alek sandr 
Mar ku şin və İr pen şə hə r me-
ri nin bi rin ci müavi ni Dmit ri 
Xrist yuk “Azər su” ASC-nin 
bir sı ra ob yekt lə ri nə sə fər et-
miş lər.   

Cey ran ba tan Ult ra süz-
gəc li Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar 

Komp lek si nə sə fər edən uk-
ray na lı qo naq lar komp leks-
də su yun emal pro ses lə ri ilə 
ta nış ol muş lar. Qo naq la ra 
mə lu mat ve ril miş dir ki, dün-
ya nın ən bö yük ult ra süz gəc li 
qur ğu la rın dan bi ri olan bu 
komp leks də tam qa pa lı, av-
to ma tik re jim də tə miz lə nən 
su  Dün ya Sə hiy yə Təş ki la-
tı nın, di gər bey nəl xalq qu-
rum la rın qə bul et di yi  stan-
dart la ra tam ca vab ve rir.

“Azər su”  ASC rəs mi lə ri 
ilə ke çi ri lən gö rüş də qo naq-
la ra mə lu mat ve ril miş dir 
ki, öl kə rəh bər li yi əha li nin 
iç mə li su təc hi za tı və ka na-
li za si ya xid mət lə rin dən is ti-
fa də si nin yax şı laş dı rıl ma sı nı 
daim diq qət də sax la yır və bu 
məq səd lə ge niş miq yas lı la yi-
hə lər hə ya ta ke çi ri lir. İç mə li 
su yun key fi y yə ti nin da ha da 
yük səl dil mə si, ka na li za si ya 
və ya ğış su la rı qu yu la rı nın 

tə miz lən mə si, ma liy yə-tə sər-
rü fat fəaliy yə ti nin yax şı laş-
dı rıl ma sı, kadr ha zır lı ğı və 
ye ni tex no lo gi ya la rın tət bi qi 
priori tet məq səd lər dən dir.    

Uk ray na lı qo naq lar bil-
dir miş lər ki, öl kə lə rin də 
iç mə li su və ka na li za si ya 
infrast ruk tur la rı nın ye ni dən 
qu rul ma sı ilə xü su si döv lət 
proq ram la rı ic ra olun mur. 
Bu sa hə də ki  prob lem lə rin 
həl li yer li ida rəet mə or qan-
la rı nın və su təc hi za tı müəs-
si sə lə ri nin  üzə ri nə dü şür. 
Ha zır da şə hər büd cə si is tis-
mar müd də ti ni ba şa vur muş 
su təc hi za tı və ka na li za si ya 
infrast ruk tu ru nu ye ni dən 
qur ma ğa im kan ver mir.

Uk ray na nü ma yən də he-
yə ti nin üzv lə ri bil dir miş lər 
ki, İr pen şə hə ri nin rəh bər-
li yi iç mə li su təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı nı qə ra ra 
al mış dır.  Bu məq səd lə su tə-

miz lə yi ci qur ğu nun ti kin ti si 
nə zər də tu tu lur. Tə miz lə yi ci 
qur ğu la rın, ka na li za si ya xət-
lə ri nin  la yi hə lən di ril mə si və 
ti kin ti si, xü su si tex ni ka nın 
və ye ni ava dan lı ğın alın ma-
sı, “İr pen vo do ka nal” KM-in 
pers pek tiv in ki şa fı nı nə zər-
də tu tan  di gər la yi hə lə rin 
ma liy yə ləş di ri lmə si məq sə di 
ilə araş dır ma lar apa rı lır.

“İr pen vo do ka nal”  KM 
rəh bər li yi “Azər su” ASC-nin 
təc rü bə sin dən ya rar lan maq 
və gə lə cək də əmək daş lıq et-
mək niy yə tin də dir.

Sə fər çər çi və sin də nü ma-
yən də he yə ti Azər bay can da 
bo ru, hid rant, ka na li za si ya 
qa paq la rı, sür gü lər və di gər 
ava dan lıq lar  is teh sal edən  
müəs si sə lə rə baş çək miş lər.
İr pen şə hə ri Uk ray na nın 

pay tax tı Ki ye vin şi mal şər-
qin də yer lə şir və əha li si nin 
sa yı 40 min nə fər dir.

“Azər su” ASC-də 2016-cı 
il də mül ki mü da fi ə üz rə gö-
rül müş iş lə rin ye kun la rı və 
2017-ci il də qar şı da du ran 
və zi fə lər möv zu sun da təd bir 
ke çi ril miş dir. 

Təd bir də “Azər su” ASC-
nin Mül ki mü da fi ə qə rar ga hı 
və Cə miy yə tin ta be li yin də-
ki müəs si sə və təş ki lat la rın 
mül ki mü da fi ə qə rar ga hı 
rəis lə ri iş ti rak et miş lər. Föv-
qə la də Hal lar Na zir li yi Mül-
ki mü da fi ə qo şun la rı nın 
Mül ki mü da fi ə ida rə si nin 
əmək daş la rı təd bi rə də vət 
olun muş dur.

“Azər su” ASC-nin Məx-
fi  re jim və hər bi sə fər bər lik 
şö bə si nin rəisi El man Ta hi-
rov təd bi rin məq sə di ba rə də 
mə lu mat ver miş, ötən müd-
dət də Mül ki mü da fi ə qə rar-
ga hı nın sə mə rə li fəaliy yət 

gös tər di yi ni  vur ğu la mış dır.
Səhm dar Cə miy yə tin 

Mül ki Mü da fi ə Qə rar ga hı-
nın rəisi Ca han gir Şə ri fov 
“Azər su” ASC-nin müəs si sə 
və təş ki lat la rın da 2016-cı il-
də mül ki mü da fi ə sa hə sin də 
gö rül müş iş lə rin ye kun la rı 
ba rə də mə lu mat ver miş dir. 
2017-ci il də qar şı da du ran 
və zi fə lər təd bir iş ti rak çı la rı-
nın diq qə ti nə çat dı rıl mış dır.

Föv qə la də Hal lar Na zir-
li yi Mül ki mü da fi ə qo şun-
la rı Mül ki mü da fi ə ida rə si-
nin rəis muavi ni, po lkov nik 
Qüd rət Ağa yev çı xış edə rək 
bil dir miş dir ki, Mül ki  mü-
da fi ə qə rar ga hı nın ak tiv 
fəaliy yə ti nə ti cə sin də “Azər-

su” ASC-də mül ki mü da-
fi ə işi nin təş ki li, tə lim və 
məşq lər za ma nı prak ti ki tə-
lim lə rin hə ya ta ke çi ril mə si 
və iş çi lə rin mül ki mü da fi ə 
sa hə sin də ha zır lan ma sı ilə 
bağ lı la zı mi təd bir lə rin gö-
rül mə si tə min edil miş dir.

2016-cı il də gö rül müş iş-
lə rin ye ku nu ola raq Föv qə-

la də Hal lar Na zir li yi Mül-
ki Mü da fi ə Qo şun la rı nın 
ko man dan lı ğı tə rə fi n dən 
“Azər su” ASC-nin Mül ki 
Mü da fi ə Qə rar ga hı nın rəisi 
Ca han gir Şə ri fov mül ki mü-
da fi ə işi nin təş ki li sa hə sin də 
sə mə rə li fəaliy yə ti nə və əl də 
et di yi nailiy yət lə rə gö rə Fəx-
ri Fər man la təl tif edil miş dir.

Azər bay can da  hə ya-
ta ke çi ri lən iç mə li su və 
ka na li za si ya la yi hə lə rin-
də müasir və in no va tiv 
tex no lo gi ya la rın tət bi qi 
xa ri ci öl kə lər də ma raq la 
qar şı la nır. “Azər su” ASC 
tə rə fi n dən   ye ni tex no lo-
gi ya lar dan is ti fa də edil-
mək lə ya ra dıl mış bir sı ra 
inf rast ruk tur ob yekt lə ri  
müx tə lif öl kə lər də nü mu-
nə vi la yi hə lər ki mi qiy-
mət lən di ri lir.
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ke çi ril miş dir.
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