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- Çox sağ olun, si zi gör mə yi mə şa-

dam. Bu gün Pi ral la hı ra yo nu nun hə ya-

tın da çox əla mət dar bir gün dür, iç mə li 

su la yi hə si is ti fa də yə ve ri lir. İn di həm 

Pi ral la hı qə sə bə si nə, həm Gür gan qə sə-

bə si nə tə miz iç mə li su ve ri lə cək dir. Bu, 

çox bö yük ha di sə dir, siz yax şı bi lir si niz 

ki, hə mi şə bu ra da su prob le mi in san la rı 

çox na ra hat edir di, in ci dir di. İn di isə və-

tən daş la ra 24 saat ər zin də tə miz, bü tün 

eko lo ji stan dart la ra uy ğun, Dün ya Sə-

hiy yə Təş ki la tı nın stan dart la rı na ca vab 

ve rən iç mə li su ve ri lir.

Bu, çox bö yük la yi hə dir, bö yük və-

sait tə ləb edən la yi hə dir. Sırf so sial xa-

rak ter da şı yan la yi hə dir ki, və tən daş lar 

üçün tə miz iç mə li su ve ril sin. Çün ki su 

in sa nın hə ya tın da əsas amil lər dən bi ri-

dir. Su sağ lam lıq dır, tə miz lik dir və tə-

miz iç mə li su əl bətt  ə ki, hər bir in sa nın 

hə ya tın da xü su si yer tu tur.

Son il lər də həm Ba kı da, həm də de-

mək olar ki, bü tün böl gə lər də iç mə li su 

la yi hə lə ri uğur la ic ra edi lir. Ba kı şə hə ri-

nin iç mə li su ilə tə mi na tı yax şı la şır. Hə lə 

gə lə cək də gö rü lə cək iş lər var, çox dur. 

Bu ra ya çə ki lən 80 ki lo metr uzun lu ğun-

da su xətt  i əl bətt  ə ki, bö yük və sait tə ləb 

edən la yi hə dir. Çün ki Cey ran ba tan dan 

Pi ral la hı ya, Gür ga na, ey ni za man da, 

Xə zər ra yo nu nun Zi rə, Tür kan qə sə bə-

lə ri nə su xətt  i çə ki lib. Bir ne çə il bun dan 

əv vəl Cey ran ba tan su an ba rın da bö yük 

tə miz lə yi ci qur ğu lar komp lek si is ti fa də-

yə ve ril miş dir. Bu da dün ya miq ya sın da 

ən bö yük tə miz lə yi ci qur ğu dur. Bu na 

gö rə, Pi ral la hı ya iç mə li su yun gə ti ril mə-

si doğ ru dan da bö yük la yi hə dir - həm 

tex ni ki, həm ma liy yə cə hət dən bö yük 

zəh mət və və sait tə ləb edən la yi hə dir. 

An caq bu la yi hə ar tıq real la şıb dır. Biz 

bu nu et mi şik və bu, bu ra da ya şa yan və-

tən daş lar üçün çox gö zəl hə diy yə dir.

Bu nun la bə ra bər, biz Pi ral la hı ra-

yo nu nun in ki şa fı ilə bağ lı bü tün di gər 

mə sə lə lə rə komp leks şə kil də ya naş dıq. 

Bu ra da bü tün inf rast ruk tur mə sə lə lə ri 

həll olu nur. Gö zəl kör pü ti ki lib. Hə min 

kör pü nün ti kil mə si də bu böl gə nin eko-

lo ji və ziy yə ti nin yax şı laş dı rıl ma sı na he-

sab la nıb. İn di Xə zər də ni zi nin tə bii axı nı 

tə min olu nub. Əv vəl lər bu ra da, də niz də 

müəy yən dur ğun luq var idi. İn di isə bu 

kör pü nün al tın dan də niz su la rı axır, ey-

ni za man da, gə lə cək də gə mi lər lə, yax ta-

lar la Ba kı dan bu ra ya gəl mək müm kün 

ola caq. Kör pü də nə həng bir inf rast ruk-

tur la yi hə si dir, uzun lu ğu 700 metr dən 

çox dur. Aero port yo lun dan Pi ral la hı ya 

dörd zo laq lı ge niş, gö zəl yol sa lı nıb. Bu 

da ən yük sək stan dart la ra ca vab ve rir. 

İn di bu yol la gəl dim, ada mın gö zü nü 

ox şa yır. Əv vəl ki yol nə və ziy yət də idi, 

siz ha mı dan yax şı bi lir si niz.

Ona gö rə bu əsas inf rast ruk tur la yi-

hə lə ri nin ic ra sı əl bətt  ə ki, ye ni im kan lar 

ya ra dır. Qaz laş dır ma tam tə min olu nub, 

elekt rik ener ji si ilə bağ lı heç bir prob lem 

yox dur. Bu gün biz ye ni Gü nəş Elekt rik 

Stan si ya sı nın açı lı şı nı qeyd edə cə yik. 

So sial inf rast ruk tur ya ra dı lır, 85 yer lik 

xəs tə xa na, bir ne çə mək təb, is ti lik təc-

hi za tı, 70-dən çox ya şa yış bi na sı tə mir 

olu nub, park lar sa lı nır, ye ni müəs si sə lər 

ya ra dı lır.

Azər bay can da əv vəl lər də, elə bu 

gün də dər man is teh sa lı fab rik lə ri de-

mək olar ki, yox dur. Biz bi rin ci fab rik lə-

ri bu ra ya sal dıq. İki fab ri kin ti kin ti si ge-

dir. Ora ya qo yu la caq sər ma yə nin həc mi 

təq ri bən 100 mil yon dol la ra bə ra bər dir. 

Bu ra da iş yer lə ri, ye ni is teh sal sa hə lə ri 

ya ra dı la caq. İn di ba lıq ye tiş dir mə müəs-

si sə si nin tə mə li qo yu la caq, ba lıq ba za rı 

ti ki lib. Ba xın, bu gü nə qə dər Ba kı şə hə-

rin də ba lıq ba za rı ol ma yıb. Bu, bö yük 

  Пре зи дент Ил щам Яли йев Пи рал ла щы гя ся бя си ндя   

Pre zi dent İl ham Əli yev Ba kı nın Pi ral la hı qə sə bə si nin iç mə li su təc hi za tı 

la yi hə si nin açı lı şın da iş ti rak edib.  Döv lət baş çı sı əv vəl cə ra yon ic ti maiy yə-

ti nin nü ma yən də lə ri ilə gö rüş üb. Ra yon ic ti maiy yə ti nin nü ma yən də lə ri ni sa-

lam la yan Pre zi dent İl ham Əli yev de yib:



3BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН Август 2017-ъи ил

ça tış maz lıq dır. Çün ki də niz kə na rın da 

yer lə şən şə hər lə rin ək sə riy yə tin də ba-

lıq ba zar la rı olur. Bu ba lıq ba zar la rı həm 

və tən daş la ra xid mət edir, ey ni za man-

da, bir növ tu rizm zo na sı na çev ri lir. İn di 

bu ra da gö zəl bir ki çik bul var sa lı nıb, ba-

lıq ba za rı var, ba lıq ye tiş dir mə müəs si-

sə si ya ra dı lır. Tu riz min in ki şa fı bun dan 

son ra sü rət lə ge də cək. Gür gan qə sə bə-

sin də bö yük tu rizm la yi hə si var. İn di Pi-

ral la hı da gö zəl bir cən nət ye rə çev ri lib. 

Bu ra da həm Pi ral la hı, həm bü tün Ba kı 

sa kin lə ri, Azər bay can və tən daş la rı və 

qo naq lar üçün çox gö zəl şə rait ya ra dı lıb.

Bü tün bu gö zəl ha di sə lər mü na si bə-

ti lə si zi təb rik edi rəm. Pi ral la hı gənc ra-

yon dur, beş il dir ki, ya ra dı lıb. Ya ra nan 

gün dən bu ra da qu ru cu luq-abad lıq iş lə ri 

apa rı lıb. Si zi bir da ha təb rik edi rəm və 

si zə ye ni uğur lar ar zu la yı ram.

Gös tə ri lən diq qət və qay ğı ya gö rə 

ra yon ic ti maiy yə ti adın dan Pre zi dent 

İl ham Əli ye və min nət dar lı ğı nı bil di rən 

Ül kər Şi ri no va de di:

- Cə nab Pre zi dent, Pi ral la hı ra yo-

nu na xoş gəl mi si niz. Bö yük qü rur his si 

ilə de mək is tə yi rəm ki, şəx sən tə şəb bü-

sü nüz lə ya ra dıl mış Pi ral la hı ra yo nu bu 

gün doğ ma Ba kı mı zın hər gün çi çək lə-

nən ra yon la rın dan bi ri nə çev ril mək də-

dir. Qeyd et mək is tə yi rəm ki, 150 il dən 

ar tıq ya şa yış olan ada da iç mə li su yun 

yox lu ğu, Zi rə dən gə lən, son za man lar 

ta ma mi lə şo ran laş mış tex ni ki su yun 

gün ər zin də cə mi bir saat ve ril mə si, iç-

mə li su yun isə ma şın lar dan alın ma sı biz 

ra yon sa kin lə ri üçün çox cid di prob lem 

idi. Şü kür lər ol sun ki, Si zin diq qət və 

qay ğı nız sa yə sin də ra yo nu mu za iç mə li 

su xətt  i nin çə ki li şi tam ba şa ça tıb. Ar tıq 

hər bir Pi ral la hı sa ki ni nin mən zi li nə 24 

saat yük sək key fi y yət li su ve ri lə cək. Bu-

nun la Siz bi zim ra yo nu mu za ye ni hə yat 

bəxş et di niz.

Son ra Azər bay can Pre zi den ti “Pi ral-

la hı qə sə bə si 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 üz rə gö rü lən iş lə rin 

tex ni ki-iq ti sa di gös tə ri ci lə ri ni əks et di-

rən stend lər lə ta nış ol ub.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə-

ti nin səd ri Qorx maz Hü sey nov Pre zi-

dent İl ham Əli ye və gö rü lən iş lər ba rə də 

ət rafl  ı mə lu mat ver ib. Bil di rib ki, qə sə-

bə 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 Döv lət 

Proq ra mı çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri lir. 

Cey ran ba tan Ult ra süz gəc li Su tə miz lə-

yi ci Qur ğu lar Komp lek si nin və 84 ki lo-

metr uzun lu ğun da Cey ran ba tan-Zi rə 

ma gist ral su kə mə ri nin is tis ma ra ve ril-

mə si Pi ral la hı qə sə bə si nin sa kin lə ri ni 

da ya nıq lı və key fi y yət li iç mə li su ilə tə-

min et mə yə im kan ya ra dıb. Pi ral la hı 

ra yo nu nun Pi ral la hı, Gür gan və Xə zər 

ra yo nu nun Zi rə, Tür kan qə sə bə lə ri nin 

da ya nıq lı su təc hi za tı üçün 10 min kub-

metr tu tu mu olan Zi rə su an ba rı ti ki lib. 

Pi ral la hı qə sə bə si ni Ab şe ron ya rı ma da-

sı ilə bir ləş di rən ye ni yo lö tü rü cü sü nün 

ti kin ti si ilə əla qə dar Zi rə-Pi ral la hı ma-

gist ral su xətt  i nin kör pü əra zi si nə dü-

şən his sə si ye ni dən qu ru lub. Gə mi lə rin 

ma neəsiz hə rə kə ti üçün kör pü nün alt 

his sə sin də hər bir is ti qa mət üz rə xü su-

si konst ruk si ya lı ke çid qu raş dı rı lıb, ye ni 

su və ka na li za si ya xət lə ri onun üzə rin-

dən çə ki lib. La yi hə çər çi və sin də Pi ral-

la hı qə sə bə sin də 65 ki lo metr uzun lu-

ğun da ye ni pay la yı cı su şə bə kə si in şa 

olu nub, ey ni za man da, çox mən zil li 35 

ya şa yış bi na sı nın da xi li su təc hi za tı sis-

tem lə ri ye ni dən qu ru lub. Zi rə-Pi ral la hı 

xətt  in dən Gür gan qə sə bə si nin sa kin lə ri 

də iç mə li su ilə tə min edi lib lər. Ha zır da 

Pi ral la hı və Gür gan qə sə bə lə ri nin sa kin-

lə ri 24 saat fa si lə siz, key fi y yət li iç mə li su 

ilə tə min olu nur lar.

Qeyd edil di ki, Pi ral la hı qə sə bə-

sin də mər kəz ləş miş su təc hi za tı sis te-

mi ötən əs rin or ta la rın da ya ra dı lıb. Bu 

la yi hə nin ic ra sı na qə dər isə Zi rə qu yu 

zo na sın dan qə sə bə yə həf tə də cə mi bir 

gün ol maq la qra fi k əsa sın da su ve ri lir-

di. Pi ral la hı qə sə bə si nin sa kin lə ri iç mə-

li su ya olan tə lə ba tı nı ma şın lar la da şı-

nan su he sa bı na tə min edir di lər.

Pre zi dent İl ham Əli yev Pi ral la hı ra-

yo nu na tə miz iç mə li su yun ve ril mə si ni 

bil di rən düy mə ni basıb.

   ич мя ли су ла йи щя си нин ачы лы шын да иш ти рак едиб
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Ra yon ic ti maiy yə ti adın dan çı xış edən 

Mə la hət Əli ye va və To fi q Mir zə yev gös-

tə ri lən diq qət və qay ğı ya gö rə Pre zi dent 

İl ham Əli ye və min nət dar lıq e dib lər.

Pre zi dent İl ham Əli yev “Gə də bəy 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 

üz rə gö rü lən iş lə rin tex ni ki-iq ti sa di gös tə-

ri ci lə ri ni əks et di rən stend lər lə ta nış ol ub.

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti-

nin səd ri Qorx maz Hü sey nov döv lə ti mi-

zin baş çı sı na gö rü lən iş lər ba rə də mə lu-

mat verib.

Bil di rib ki, 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 lir. La yi hə 2035-ci ilə pers-

pek tiv in ki şaf nə zə rə alın maq la Gə də bəy 

şə hə rin də 12 min nə fər əha li nin iç mə li su 

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-

də bəy şə hə ri nin iç mə li su mən bə yi ola raq 

bu laq lar se çi lib və bir su qə bu le di ci qur ğu 

ti ki lib. Şə hə rin da ya nıq lı su təc hi za tı nı tə-

min et mək üçün ümu mi həc mi 5500 kub-

metr olan 7 su an ba rı, 14,8 ki lo metr uzun-

lu ğun da ma gist ral su kə mə ri və di gər 

kö mək çi inf rast ruk tur in şa edi lib. Bun dan 

baş qa, Gə də bəy şə hə rin də in şa sı plan laş-

dı rı lan 81 ki lo metr uzun lu ğun da pay la yı-

cı su şə bə kə si nin, şə bə kə da xi li iki na sos 

stan si ya sı nın ti kin ti si ba şa ça tıb, 2300 evə 

bir ləş mə ve ri lib və say ğac lar qu raş dı rı lıb. 

Ye ni ya ra dı lan su təc hi za tı sis te mi ilə Gə-

də bəy şə hə ri nə fa si lə siz su yun ve ril mə si 

tə min edi lib.

Döv lə t baş çı sı nın diq qə ti nə çat dı rıl dı 

ki, Gə də bəy şə hə rin də ilk də fə ka na li za-

si ya sis te mi də ya ra dı lıb. La yi hə yə uy ğun 

ola raq, 47,5 ki lo metr ka na li za si ya şə bə kə-

si və 1,5 ki lo metr ka na li za si ya kol lek to ru 

ti ki lib. Şə hər də ya ra na caq tul lan tı su la rı-

nın tə miz lə nə rək kə nar laş dı rıl ma sı üçün 

məh sul dar lı ğı gün də 3500 kub metr olan 

tə miz lə yi ci qur ğu nun in şa sı nə zər də tu-

tu lur. Ha zır da tul lan tı su tə miz lə yi ci qur-

ğu nun ti kin ti si üz rə ten der pro se dur la rı 

da vam et di ri lir. Bun dan baş qa, şə hə rin 

su mən bə lə ri və su təc hi za tı qur ğu la rı ra-

yo nun 11 min nə fər əha li si nin ya şa dı ğı 

Düz yurd, Arıq dam, Ye ni kənd, Sö yüd lü 

və Qa ra dağ kənd lə ri nin su tə lə ba tı nə zə rə 

alın maq la la yi hə lən di ri lib. Ümu mi lik də 

bu la yi hə dən gə lə cək də 23 min nə fər fay-

da la na caq.

La yi hə nin ic ra sı na qə dər olan və ziy-

yət ba rə də mə lu mat ve ri lər kən bil di rilib 

ki, Gə də bəy şə hə ri nin mər kəz ləş di ril miş 

iç mə li su təc hi za tı sis te mi 1960-cı il lər də 

ya ra dı lıb. Yeni layihənin icrasına qədər 

“Azər su” ASC şə hə rin 10 min sa ki nin dən 

25 faizi nə xid mət gös tə rirdi. Mər kəz ləş-

di ril miş qay da da su alan əha li yə hər gün 

qra fi k üz rə 4 saat su ve ri lirdi. Əha li nin 

qa lan his sə si isə tə lə ba tı nı fər di qay da da 

ödə yirdi. Gə də bəy şə hə rin də ka na li za si ya 

sis te mi isə in di yə qə dər möv cud ol ma yıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev Gə də bəy şə hə-

ri nə tə miz iç mə li su yun ve ril mə si ni bil di-

rən düy mə ni bas ıb.

Son da xa ti rə şək li çək di ril ib.

Эя дя бяй шя щя ри ндя ич мя ли су 
ла йи щя си нин иърасы йекунлашыб

Pre zi dent İl ham Əli yev Gə də bəy şə hə ri nin iç mə li su təc hi za tı la yi hə si nin açı lı-

şın da iş ti rak edib. Döv lə ti baş çı sı əv vəl cə Gə də bəy ra yon ic ti maiy yə ti nin nü ma yən-

də lə ri ilə gö rüş üb.
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Sə rən cam lar da  qeyd olu nur 

ki, öl kə də əha li nin iç mə li su ilə 

tə mi na tı nın və bu nun la bağ-

lı xid mət lə rin yax şı laş dı rıl ma sı 

is ti qa mə tin də sis tem li fəaliy-

yət hə ya ta ke çi ri lir. Аzərbаycаn 

Res pub li ka sı Pre zi den ti nin mü-

va fi q fər man la rı ilə təs diq olun-

muş 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 re gion la rın iç mə li su 

təc hi za tı və ka na li za si ya inf rast-

ruk tu ru müasir tə ləb lə rə uy ğun 

ola raq ye ni dən qu ru lub, bu sa-

hə də mü hüm iş lər gö rü lüb. 

Bu təd bir lə rin da va mı ola-

raq, Min gə çe vir şə hə rin də 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 hə ya ta ke çi ri lən la-

yi hə nin növ bə ti mər hə lə sin də 

həc mi 10000 kub metr olan 1 

ədəd su an ba rı nın ti kin ti si nin 

ta mam lan ma sı, 21,5 km pay la-

yı cı su, 5,3 km ka na li za si ya şə-

bə kə lə ri nin  4,5 km ma gist ral 

ka na li za si ya kol lek to ru nun ti-

kin ti si və il kin mər hə lə də gö rül-

müş iş lər nə ti cə sin də sö kül müş 

42200 kvad rat metr as falt ör tü-

yü nün bər pa sı zə ru rə ti ya ra nıb. 

Sə rən ca ma əsa sən, Min gə çe vir 

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 is ti qa mə tin də hə ya ta 

ke çi ri lən iş lə rin da vam et di ril-

mə si məq sə di lə  döv lət büd-

cə sin dən “Azər su” ASC-yə 9,5 

mil yon ma nat ay rı lıb.

Bi lə su var 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 nin da vam et di ril mə si ilə 

bağ lı əla və təd bir lər haq qın da 

sə rən cam da  qeyd olu nur ki, Bi-

lə su var şə hə rin də 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 hə ya ta 

ke çi ri lən la yi hə nin növ bə ti mər-

hə lə sin də 4,36 km ka na li za si ya 

şə bə kə si nin, 2,9 km  ma gist ral 

ka na li za si ya kol lek to ru nun ti-

kin ti si və il kin mər hə lə də gö-

rü lən iş lər nə ti cə sin də sö kül-

müş 178000 kvad rat metr as falt 

ör tü yün dən 30000 kvad rat metr 

as falt ör tü yü nün bər pa sı zə ru-

rə ti ya ra nıb. Bu iş lə rin hə ya ta 

ke çi ril mə si üçün döv lət büd cə-

sin dən “Azər su” Açıq Səhm dar 

Cə miy yə ti nə 3,5 mil yon ma nat 

ay rı lıb.

Döv lət baş çı sı nın di gər sə-

rən ca mı Qax şə hə ri ilə bağ lı 

olub. Sə rən cam da bil di ri lir ki, 

Qax şə hə rin də əha li nin iç mə li 

su ilə fa si lə siz tə min olun ma sı 

məq sə di lə hə ya ta ke çi ri lən 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 növ bə ti mər hə lə sin də 

həc mi 1000 kub metr olan 5 su 

an ba rın da ta mam la ma iş lə ri nin 

ba şa çat dı rıl ma sı, həc mi 1000 

kub metr olan 1 su an ba rı nın, 

14,4 km pay la yı cı su, 1,35 km  

ka na li za si ya şə bə kə si nin ti kin-

ti si və gö rü lən iş lər nə ti cə sin də 

sö kül müş 7722 kvad rat metr as-

falt ör tü yü nün bər pa sı zə ru rə ti 

ya ra nıb. Bu iş lə rin hə ya ta ke çi-

ril mə si üçün döv lət büd cə sin-

dən “Azər su” ASC-yə 2,99 mil-

yon ma nat ay rı lıb. 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 

sə rən ca mı na əsa sən, Sal yan şə-

hə rin də də 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 da vam 

et di ri lə cək. Sə rən cam da qeyd 

olu nur ki, Sal yan şə hə rin də su 

təc hi za tı və ka na li za si ya xid-

mət lə ri nin yax şı laş dı rıl ma sı, 

əha li nin iç mə li su ilə fa si lə siz 

tə min olun ma sı məq sə di lə il-

kin mər hə lə də həc mi 7500 kub-

metr olan bir su an ba rı nın, 7,6 

km ma gist ral, 13 km  pay la yı cı 

su xət lə ri nin, 7 km təz yiq li ka-

na li za si ya xətt  i nin ti kin ti si və 1 

ka na li za si ya na sos stan si ya sı-

nın ye ni dən qu rul ma sı zə ru rə ti 

ya ra nıb. Bu iş lə rin ye ri nə ye ti-

ril mə si üçün  “Azər su” ASC-yə 

11,8 mil yon ma nat ay rı lıb.

Döv lət baş çı sı Ba kı şə hə ri və 

Ab şe ron ya rı ma da sı nın bir sı ra 

ya şa yış mən tə qə lə rin də su və 

ka na li za si ya la yi hə lə ri nin da-

vam et di ril mə si ilə bağ lı sə rən-

cam lar im za la yıb. 

Ba kı şə hə rin də real laş dı rı-

lan və ən bö yük ti kin ti la yi hə lə-

rin dən olan  “Ağ şə hər” ad la nan 

əra zi  də su təc hi za tı, ka na li za si-

ya və ya ğış su la rı sis tem lə ri la-

yi hə si nin ic ra sı nı tə min et mək 

məq sə di lə döv lət büd cə sin dən 

“Azər su” ASC-yə 3 mil yon ma-

nat ay rı lıb.

Bi nə qə di ra yo nu nun Bi nə-

qə di, Ab şe ron ra yo nu nun Meh-

diabad və Nov xa nı qə sə bə lə rin-

də 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 da vam et di ril mə si 

ilə bağ lı əla və təd bir lər haq qın-

da sə rən ca ma əsa sən, Bi nə qə di 

qə sə bə sin də 9 km pay la yı cı su, 

600 m  ka na li za si ya şə bə kə si nin, 

Meh diabad qə sə bə sin də in şa 

olun muş ka na li za si ya sis te mi-

nin is tis ma ra ve ril mə si üçün  

3,9 km  ka na li za si ya və Nov-

xa nı qə sə bə sin də 2,5 km pay-

la yı cı su, 1,1 km ka na li za si ya 

şə bə kə lərinin ti kil mə si zə ru rə ti 

ya ra nıb. Bu iş lə rin hə ya ta ke çi-

ril mə si məq sə di lə döv lət büd cə-

sin dən “Azər su” ASC-yə 4 mil-

yon ma nat ay rı lıb.

Döv lət baş çı sı nın Ba kı şə-

hə ri Xə zər ra yo nu nun Bi nə, 

Mər də kan, Şa ğan və Şü və lan 

qə sə bə lə rin də 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 

da vam et di ril mə si ilə bağ lı əla-

və təd bir lər haq qın da sə rən ca-

mı na əsasən  “Azər su” ASC-yə 

5,78  mil yon ma nat ay rı lıb. Bu 

və sait he sa bı na 54000 nə fər əha-

li nin fa si lə siz su tə mi na tı na im-

kan ve rə cək 3 km ma gist ral su 

kə mə ri, Mər də kan qə sə bə sin də 

15 km pay la yı cı su, 1,9 km ka-

na li za si ya şə bə kə si, Şa ğan qə sə-

bə sin də 9 km, Şü və lan qə sə bə-

sin də 10,6 km, Bi nə qə sə bə sin də 

2,1 km  pay la yı cı su şə bə kə lə ri 

ti ki lə cək dir. 

“Əha li nin iç mə li su ilə tə mi-

na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı na dair 

əla və təd bir lər haq qın da” Azər-

bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti-

nin 2017-ci il 17 mart ta rix li 2754 

nöm rə li Sə rən ca mına də yi şik lik-

lər edil ib. Də yi şik lik lə rə əsa sən, 

la yi hə lə rin əha tə et di yi ra yon la-

rın sa yı 22-dən 28-ə, fay da la na-

caq  əha li nin sa yı isə 267 min dən 

271 min nə fə rə dək ar tı rı lıb. 

Pre zi dent İl ham Əli yev əha li nin iç mə li su ilə tə mi na tı nın 

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 

ilə bağ lı av qust ayın da bir sı ra sə rən cam lar im za la yıb.

Ич мя ли су вя ка на ли за си йа лайищяляринин давам 
етдирилмяси иля баьлы ся рян ъам лар им за ла ныб



6 BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕНАвгуст 2017-ъи ил

 “Azər su” ASC-nin səd ri ilin ilk 6 ayın-

da su tə sər rü fa tı sek to run da əla mət dar 

ha di sə lə rin baş ver di yi ni diq qə tə çat dı-

rıb. 14-18 mart 2017-ci il ta rix lə rin də I Ba-

kı Bey nəl xalq Su Həf tə si və Şol lar-Ba kı Su 

Qur ğu la rı Komp lek si nin 100 il lik yu bi ley 

təd bir lə ri ke çi ri lib. “Azər su” ASC Bey nəl-

xalq Su Re surs la rı As so siasi ya sı nın üz vü 

se çi lib və bu təş ki lat 2021-ci il də Dün ya 

Su Konq re si nin Ba kı şə hə rin də ke çi ril mə-

si tək li fi  ni dəs tək lə yib. Səhm dar Cə miy yət 

Bey nəl xalq Biz nes Tə şəb büs lə ri Təş ki la tı-

nın li der lik, key fi y yət, in no va si ya və mü-

kəm məl lik sa hə sin də Qı zıl Mü ka fa tı na la-

yiq gö rü lüb.

2017-ci ilin yan var-iyun ay la rın da iç-

mə li su təc hi za tı və ka na li za si ya sek to-

run da  mü hüm la yi hə lər hə ya ta  ke çi ri lib. 

“2017-ci il də Saat lı şə hə ri nin su təc hi za tı 

sis tem lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı iş lə ri ba-

şa ça tıb, Pre zi dent İl ham Əli ye vin iş ti ra kı 

ilə açı lış mə ra si mi ke çi ri lib. Ötən dövr də 

Xır da lan şə hə ri nin iç mə li su və ka na li za-

si ya inf rast ruk tu ru nun ye ni dən qu rul ma-

sı na baş la nı lıb, Gən cə və Şə ki şə hə rin də 

şə bə kə lə rin ti kin ti si sü rət lən di ri lib.  Əha-

li nin iç mə li su ilə tə mi na tı nın yax şı laş dı-

rıl ma sı məq sə di lə 22 ra yo nun 170 ya şa yış 

mən tə qə sin də la yi hə lə rin ic ra sı uğur la da-

vam et di ri lir. Ba kı şə hə rin də ya ğış su la rı-

nın yı ğıl ma təh lü kə si olan əra zi lər də səth 

su la rı nın kə nar laş dı rıl ma sı üz rə 13 la yi-

hə nin ic ra sı na, həm çi nin Pir şa ğı tul lan tı 

su tə miz lə yi ci qur ğu su nun ti kin ti si nə baş-

la nı lıb. Əkin sa hə lə ri nin suvarma su yu ilə 

tə mi na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə 

Zər dab ra yo nun da ic ra olu nan la yi hə ye-

kun la şıb, Ha cı qa bul və Şa ma xı ra yon la-

rın da isə iş lər da vam et di ri lir”. 

Səhm dar Cə miy yə tin səd ri bil di rib ki, 

2017-ci ilin yan var-iyun ay la rın da is teh-

lak çı la ra 121 mil yon kub metr su ve ri lib, 

84 mil yon kub metr həc min də ka na li za si-

ya xid mət lə ri gös tə ri lib. He sa bat döv rün-

də 133 km iç mə li su, 145 km ka na li za si ya 

xət lə ri, 3 su an ba rı ti ki lib, 6 su bar te zian 

qu yu su qa zı lıb. Gö rül müş iş lər nə ti cə sin-

də 83 min nə fər ilk də fə mər kəz ləş di ril miş 

qay da da iç mə li su ilə tə min edi lib, 110 min 

nə fə rin su təc hi za tı yax şı laş dı rı lıb. Bu nun-

la da fa si lə siz re jim də su təc hi za tı sə viy yə-

si öl kə üz rə 66,2 faizə, Ba kı şə hə ri üz rə isə 

81,1 faizə yük sə lib. 

“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə tin də 2017-ci ilin bi rin ci ya rım ili nin ye kun la rı-

na və qar şı da du ran və zi fə lə rə həsr olun muş ic las ke çi ri lib. İc la sı gi riş sö zü ilə açan 

“Azər su” ASC-nin səd ri Qorx maz Hü sey nov bil di rib ki, əv vəl ki dövr lər də ol du ğu ki mi 

2017-ci ilin bi rin ci ya rı sın da da Azər bay can da sa bit lik və in ki şaf tə min olu nub, öl-

kə miz bir sı ra nü fuz lu bey nəl xalq təd bir lə rə və id man ya rış la rı na ev sa hib li yi edib. 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin tap şı rıq la rı na uy ğun ola raq  2017-ci ilin yan var-iyun ay la-

rın da so sial və inf rast ruk tur la yi hə lə ri nin ic ra sı uğur la da vam et di ri lib. 

     2017-ъи илин биринъи йарым илинин     



“Azər su” ASC-nin sədr müavi ni Sey-

mur Se yi dov çı xış edə rək bil di rib ki, 2017-

ci ilin bi rin ci ya rı sın da Plan laş dır ma və 

key fi y yə tə nə za rət de par ta men ti tə rə fi n-

dən res pub li ka nın müx tə lif böl gə lə rin də 

su təc hi za tı və ka na li za si ya sis tem lə ri nin 

ye ni dən qu rul ma sı iş lə ri nin hə ya ta ke çi ril-

mə si mə qəs di lə 180 la yi hə-sme ta sə nəd lə-

ri ha zır la nıb və ic ra üçün TOOM-a təq dim 

edi lib.  Tor pa qa yır ma və geode zi ya iş lə ri 

üz rə  6 ra yon da (Qu sar, Xaç maz, Xı zı, Qo-

bus tan, Şə ki və Qax) ümu mi sa hə si 7,3 ha 

olan 15 sa hə nin al qı-sat qı sı hə ya ta ke çi ril ib. 

İc ra olu nan la yi hə lər üz rə 675 km müx tə lif 

tə yi nat lı bo ru xət lə ri nin ic ra sxem lə ri yox-

la nı lıb. Şə ki, Gən cə və Ağ ca bə di la yi hə lə ri 

üz rə re per lər yox la nı la raq pod rat çı təş ki-

lat la ra təh vil ve ri lib. 

İş lə rin key fi y yə ti nə nə za rət məq sə di-

lə “Azər su” ASC-nin si fa ri şi əsa sın da ic ra 

olu nan la yi hə lər də mal-ma te rial və ava-

dan lıq la rın in şaat nor ma la rı na uy ğun key-

fi y yə ti yox la nı lıb. İs ti fa də olu nan ma te rial 

və ava dan lıq la rın key fi y yət uy ğun lu ğu nun 

yox la nıl ma sı məq sə di lə is teh sal müəs si sə-

lə rin də sı naq və ins pek si ya la r hə ya ta ke çi-

ri lib. 

“Döv lət sa tı nal ma lar haq qın da” Azər-

bay can Res pub li ka sı Qa nu nu nun tə ləb-

lə ri nə əsas la na raq he sa bat döv rün də  iş, 

mal-ma te rial və xid mət lər üz rə ten der lər 

ke çi ri lib, 97 mü qa vi lə im za la nıb. He sa bat 

döv rün də Sa tı nal ma la rın təş ki li və ida rə 

olun ma sı de par ta men tin də  kadr is la ha tı 

apa rıl ıb, bu sa hə də təc rü bə si olan iş çi lər 

va kant yer lə rə cəlb edi lib. 

Tex ni ki is teh sa lat de par ta men ti nin 

rəisi Ay dın Ab ba sov qeyd edib ki, bi rin-

ci ya rım il də 463 ədəd su an ba rı, 98,6 km 

uzun lu ğun da müx tə lif diametr li bo ru yu-

yu lub de zin fek si ya edi lib. İs teh sal olu nan 

su yun ötü rül mə sin də, an bar la ra vu rul ma-

sın da və şə bə kə sis tem lə rin də pay lan ma-

sın da key fi y yət gös tə ri ci lə ri nin də yiş mə 

di na mi ka sı na nə za rə tin tə min edil mə si 

məq sə di lə Mər kə zi la bo ra to ri ya tə rə fi n dən 

14900 su nü mu nə si gö tü rü lə rək  70700 pa-

ra metr üz rə ana liz lər apa rı lıb. 

He sa bat döv rün də abo nent lər dən su-

yun key fi y yə ti nə dair 781 mü ra ciət da xil 

ol ub ki, bun la rın da 508 ədə di öz təs di qi-

ni ta pıb. Çirk lən mə hal la rı əsa sən bi na və 

mə həl ləda xi li su an bar la rın da və mər kəz-

ləş miş su təc hi za tı sis tem lə ri ol ma yan əra-

zi lər də qey də alı nıb. Su mən bə lə rin də və 

su təc hi za tı sis tem lə rin də tex no lo ji mo ni to-

rinq lər apa rıl ıb, emal olun muş və əha li yə 

ve ri lən su yun key fi y yə ti nin qo run ma sı is ti-

qa mə tin də zə ru ri təd bir lər hə ya ta ke çi ri lib.  

Re gion lar da su təc hi za tı sis tem lə ri nin 

ye ni dən qu rul ma sı çər çi və sin də ti ki lən su 

mən bə lə ri nin və şə bə kə sis tem lə ri nin is tis-

ma rı nın tə min edil mə si üçün Şir van, Min-

gə çe vir, Sa bi ra bad, Saat lı, Ağ daş, Sal yan, 

Tər tər, Şəm kir, To vuz, Qax, Za qa ta la, Şə ki, 

Go ran boy, Ucar və di gər ra yon lar da araş-

dır ma lar apa rı lıb. 

Müş tə ri xid mət lə ri de par ta men ti nin 

rəisi Əbül fəz Kə rim za də qeyd edib ki, 

2017-cil inin yan var-iyun ay la rın da “Azər-

su” ASC tə rə fi n dən 1 mil yon 404 min 

abo nen tə iç mə li təc hi za tı və ka na li za si-

ya xid mət lə ri gös tə ri lib. Abo nent lə rin 1 

mil yon 344 mi ni əha li, 60 mi nə qə də ri isə 

qey ri-əha li qru pu nu əha tə edir. 2017-ci ilin 

bi rin ci ya rı sın da şə bə kə lə rə ve ri lən və sa tı-

lan su yun həc mi, həm çi nin it ki faizi aza lıb. 

He sa bat döv rün də abo nent lə rə göstərilən 

xidmətlər üzrə yı ğım sə viy yə si 91 faizə 

yük sə lib. 

2017-ci ilin ilk 6 ayı ər zin də su təc hi za tı 

sis te mi nə qa nun suz qo şul du ğu üçün 3 711 

abo nent ra yon Su ka nal İda rə lə ri tə rə fi n dən 

qey diy ya ta alı nıb və 314,2 min ma nat də-

yə rin də dəy miş zi yan he sab la nıb. Ve ri lən 

tap şı rıq la rın ic ra sı nı tə min etmək üçün ilk 

növ bə də bu kateqoriyadan olan abo nent-

lər i ödə ni şə cəlb et mək is ti qa mə tin də iş lə rə 

baş la nı lıb.

He sa bat döv rün də xam mal is ti fa də çi lə-

ri nə 2,3 mln ma nat də yə rin də xid mət gös-

tə ri lib və də yə ri tam ödə ni lib. İn di yə dək 45 

ra yon su ka nal ida rə sin də Müş tə ri İn for ma-

si ya Sis te mi tət biq edi lib.  Ab şe ron ya rı ma-

da sı üz rə bu proq ra mın tət bi qi əha li qru pu 

üz rə ye kun la şıb, qey ri-qru pu üz rə iş lə rə 

baş la nı lıb. 

“Bir ləş miş Su ka nal”  MMC-nin di rek-

to ru Ra min Sa dı qov çı xı şın da bil di rib ki, 

2017-ci ilin bi rin ci ya rı sın da re gion lar da ya-

şa yan 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 la ş dı rıl ma sı, müş tə ri məm nun lu ğu nun 

tə min olun ma sı is ti qa mə tin də iş lər da vam 

et di ri lib. “Bir ləş miş Su ka nal”  MMC ötən 

dövr də 434682 abo nen tə və ya 1 mil yon 302 

min nə fər iç mə li su, 520 min nə fə rə ka na-

li za si ya xid mət lə ri gös tə rib.  2017-ci ilin I 

ya rı sın da is teh lak çı la ra 30 mil yon kub metr 

su ve ri lib. Ha zır da re gion lar da 527 min 853 

nə fər fa si lə siz iç mə li su ilə tə min olu nur. 

Ötən dövr də regionlarda əha li qru pu 

abo nent lə ri nə 35 min 696 ədəd  su say ğa-

cı qu raş dı rı lıb və say ğac laş ma sə viy yə si 52 

faiz təş kil edir.  

7BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕН Август 2017-ъи ил

    йекунларына даир мцшавиря кечирилиб
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He sa bat döv rü ər zin də 168 ədəd elekt-

rik mü hər ri ki, 422 ədəd na sos və 278 ədəd 

si yirt mə, 211 su bar te zian qu yu su tə mir 

olu nub, 235 su an ba rı yu yu lub zə rər siz ləş-

di ri lib. 

Hey dər Əli yev Fon du nun “Re gional 

İn ki şaf” İc ti mai Bir li yi nə  və “Azər su” Açıq 

Səhm dar Cə miy yə ti nə da xil ol muş mü-

ra ciət lər əsa sın da Ha cı qa bul ra yo nu nun 

Na va hı qə sə bə sin də  ye ni  su təc hi za tı sis-

tem lə ri ya ra dı lıb və 2300 nə fə rin iç mə li su 

təc hi za tı yax şı laş dı rı lıb. Ümu mi lik də bu 

əmək daş lıq çər çi və sin də böl gə lər dən da xil 

ol muş mü ra ciət lər əsa sın da 5 ra yo nun 13 

kən di nin iç mə li su təc hi za tı nın ye ni dən qu-

rul ma sı la yi hə si ic ra olu nub və 12 min 611 

nə fə rin iç mə li su prob le mi həll edi lib. 

Əha li nin iç mə li su tə mi na tı nın yax şı laş-

dı rıl ma sı na dair əla və təd bir lər haq qın da 

Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin Sə-

rən ca mı na uy ğun ola raq ha zır da 17 ra yo-

nun 140 kən din də la yi hə lə rin ic ra sı in ten-

siv şə kil də da vam et di ri lir.

Pi ral la hı ra yon Su ka nal İda rə si nin 

rəisi Əli Kə ri mov he sa bat mə ru zə si ilə çı-

xış edə rək bil di rib ki, Cey ran ba tan ult ra-

süz gəc li su tə miz lə yi ci qur ğu lar komp lek si 

və Cey ran ba tan-Zi rə ma gist ral su kə mə ri 

Pi ral la hı və Gür gan qə sə bə lə ri nin mər kəz-

ləş di ril miş qay da da iç mə li su ilə tə mi na tı-

na im kan ya ra dıb. Ötən dövr də ra yon əra-

zi sin də 80 km-dən çox müx tə lif diametr li 

su və ka na li za si ya xət lə ri çə ki lib, 30-dan 

ar tıq bi na nın da xi li kom mu ni ka si ya xət lə-

ri ye ni dən qu ru lub. Gö rü lən iş lə rin nə ti cə si 

ola raq ha zır da Pi ral la hı qə sə bə sa kin lə ri nin 

90 faizi fa si lə siz iç mə li su ilə tə min olu nur. 

Bu nun la əla qə dar çox mər tə bə li ya şa yış bi-

na la rı nın fa sad la rı, dam his sə lə ri bo ru lar-

dan, su çən lə rin dən və  fər di na sos qur ğu-

la rın dan tə miz lə nib.  Ey ni za man da ya ğış 

su la rı nın kə nar laş dı rıl ma sı məq sə di lə 22 

ədəd ya ğış su la rı bar maq lıq ları, 319 metr 

xətt  çə ki lib. Pi ral la hı qə sə bə si nin də niz sa-

hi li nə ya xın əra zi lə rin də yer lə şən tullantı 

su na sos stan si ya la rı nın ət ra fın da axın tı-

la rın qar şı sı alı na raq, ya ran mış ba taq lıq lar 

qu ru du lub. 4 il ər zin də bü tün xid mə ti əra zi 

üz rə 119 ka na li za si ya qu yu sun da əsas lı tə-

mir-bər pa iş lə ri apa rı lıb. 

Abo nent lə rə gös tə ri lən su və ka na li za-

si ya xid mət lə ri nin də qiq uço tu nun apa rıl-

ma sı və su it ki si nin azal dıl ma sın da nailiy-

yət lər əl də edi lib. 2013-cü il dən in di yə dək 

say ğac laş ma sə viy yə si  23 faiz dən 92  faizə 

yük sə lib, su it ki si 5 də fə yə dək aza lıb. Ey ni 

za man da gös tə ri lən xid mət lər üz rə yı ğım 

sə viy yə si 4 də fə dən çox ar tıb.

“Azər su” ASC-nin səd ri Qorx maz Hü-

sey nov ic la sa ye kun vu ra raq bil di rib ki,  

Ba kı şə hə ri və ət raf qə sə bə lər də, elə cə də 

re gion lar da 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 rin 

ic ra sı da vam et di ri lə cək. İlin so nu na dək 6 

şə hər də la yi hə lə ri n ic ra sı nın ye kun laş ma sı 

göz lə ni lir. Ey ni za man da kənd lə rin iç mə li 

su təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı, Ba kı şə hə-

rin də səth su la rı nın yı ğıl ma təh lü kə si olan 

əra zi lər də hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lə rin ba şa 

çat dı rıl ma sı nə zər də tu tu lur. 

Səhm dar Cə miy yə tin səd ri iq ti sa di sə-

mə rə li li yin ar tı rıl ma sı, abu nə çi lər lə işin 

tək mil ləş di ril mə si, müş tə ri in for ma si ya sis-

te mi nin əha tə dairə si nin ge niş lən di ril mə si, 

çox mən zil li bi na la rın zir zə mi lə rin də tə mir-

bər pa iş lə ri nin apa rıl ma sı, say ğac laş ma iş-

lə ri nin sü rət lən di ril mə si və di gər mə sə lə-

lər lə bağ lı tap şı rıq lar ve rib. 
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Əv vəl cə Gən cə şə hə rin də ti kin ti-qu-

raş dır ma iş lə ri nin apa rıl dı ğı əra zi lə rə 

ba xış ke çi ri lib. “Azər su” ASC-nin səd ri 

Qorx maz Hü sey nov ti kin ti-qu raş dır-

ma iş lə ri lə ye rin də ta nış olub, mü va fi q 

tap şı rıq və gös tə riş lər ve rib.

Son ra Gən cə şə hə ri nin iç mə li su 

və ka na li za si ya inf rast ruk tu ru nun ye-

ni dən qu rul ma sı la yi hə si nin ic ra sı 

ilə bağ lı mü şa vi rə ke çi ri lib. Təd bir də 

“Azər su” ASC-nin sədr Qorx maz Hü-

sey nov, Gən cə Şə hər İc ra Ha ki miy yə-

ti nin baş çı sı El mar Və li yev, məs lə hət çi 

və pod rat çı şir kət lə rin nü ma yən də lə ri 

iş ti rak edib. 

Al ma ni ya İn ki şaf Ban kı ilə bir gə 

ma liy yə ləş di ri lən la yi hə nin mü hən-

dis-qrup rəh bə ri Bi lal Əli yev la yi hə nin 

ic ra sı ba rə də mə lu mat ve rə rək bildirib 

ki, ha zır da şə hər da xi li şə bə kə lə rin, ka-

na li za si ya kol lek to ru nun in şa sı da vam 

et di ri lir və bu iş lə rə 20-dən çox ti kin ti 

bri qa da sı cəlb olu nub. 

La yi hə üz rə məs lə hət çi şir kə tin nü-

ma yən də si Uve Doyç iş lə rin key fi y yət-

lə və qra fi  kə uy ğun da vam et di rild yi ni 

diq qə tə çat dı rıb.

Gən cə Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin 

baş çı sı El mar Və li yev Pre zi dent İl ham 

Əli ye vin Gən cə yə gös tər di yi diq qət və 

qay ğısı sa yə sin də son il lər şə hər də ge-

niş miq yas lı abad lıq və qu ru cu luq iş lə-

ri nin apa rıl dı ğı nı bil di rib, şə hə rin iç mə-

li su və ka na li za si ya inf rast ruk ru nun 

ye ni dən qu rul ma sı iş lə ri nin ar dın ca 

abad lıq iş lə ri nin apa rı la ca ğı nı diq qə tə 

çat dı rıb. İc ra baş çı sı la yi hə üz rə iş lə rin 

vax tın da və key fi y yət lə ic ra edi lə cə yi nə 

ümid var ol du ğu nu bil di rib.

“Azər su” ASC-nin səd ri Qorx maz 

Hü sey nov Gən cə şə hə rin də 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 nın vax tın da və key-

fi y yət lə ic ra olun ma sı üçün tap şı rıq lar 

ve rib. Səhm dar Cə miy yə tin səd ri qeyd 

edib ki, la yi hə nin uğur lu ic ra sı nı tə min 

et mək üçün “Azər su” ASC-nin, Gən cə 

Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin, məs lə hət çi 

və pod rat çı şir kət lə rin nü ma yən də lə ri 

və mü tə xəs sis lə ri əla qə li iş lə mə li dir.

Qeyd edək ki, 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 

Gən cə şə hə ri ilə ya na şı, 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 ni əha tə edir və 

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 la nıb. Gən cə şə hə ri ni iç mə li su ilə 

tə min et mək üçün Göy göl, Qı zıl qa ya 

mən bə lə ri və Şəm kir çay su an ba rı se-

çi lib. 

La yi hə nin bi rin ci mər hə lə si üz rə iş-

lə rə 2011-ci ilin sent yabr ayın da baş la-

nı lıb. Bu mər hə lə də Göy göl su mən bə-

yin də məh sul dar lı ğı sa ni yə də 200 litr 

olan ye ni dre naj sis te mi ya ra dı lıb, Gən-

cə şə hə rin də həc mi 4000 kub metr olan 

su an ba rı ti ki lib və mən bə dən an ba ra 

qə dər 24,3 km uzun lu ğun da ma gist ral 

kə mər çə ki lib. Bu mər hə lə üz rə iş lər 

2014-cü ilin fev ra lın da ba şa çat dı rı lıb.

La yi hə nin ikin ci mər hə lə sin də Qı-

zıl qa ya su mən bə yin də bər pa-ye ni dən-

qur ma iş lə ri apa rı lıb, 4 km ma gist ral su 

kə mə ri, ümu mi tu tu mu 12000 kub metr  

olan 3 ədəd an bar və 6,9 km an bar la ra-

ra sı xətt  in şa edi lib.

Gən cə şə hə ri nin iç mə li su tə lə ba tı-

nın bö yük his sə si Şəm kir çay su an ba-

rı nın ya xın lı ğın da ti ki lən və məh sul-

dar lı ğı sut ka da 140 min kub metr olan 

su tə miz lə yi ci qur ğu dan tə min edi lə cək. 

Bu ra dan Gən cə şə hə ri nə 27,5 km uzun-

lu ğun da ma gist ral su kə mə ri çə ki lib. 

La yi hə yə əsa sən bu mən bə dən Gən cə 

şə hə ri nə sa ni yə də 1336 litr su ve ri lə cək.

Gən cə 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 mər hə-

lə lər lə hə ya ta ke çi ri lir  və ümu mi lik də 

855 km iç mə li su, 813 km ka na li za si ya 

şə bə kə si nin ti kin ti si nə zər də tu tu lur. 

La yi hə nin üçün cü mər hə lə sin də 81 km 

iç mə li su, 70 km ka na li za si ya şə bə kə-

si çə ki lib. Ey ni za man da şə hər də 119 

çox mən zil li ya şa yış bi na sı nın da xi li şə-

bə kə si ye ni dən qu ru lub, 7 mi nə ya xın 

say ğac qu raş dı rı lıb. 

 Gən cə şə hə rin də ya ra na caq tul lan-

tı su la rı gə lə cək də Sa mux ra yo nu əra-

zi sin də in şa edi lə cək və məh sul dar lı ğı 

sut ka da 120 min kub metr ola caq tə miz-

lə yi ci qur ğu da zə rər siz ləş di ri lə cək dir. 

Azər bay can hö ku mə ti və Al-

ma ni ya İn ki şaf Ban kı nın (KFW 

ban kı) bir gə ma liy yə ləş dir di yi 

“II Açıq Kom mu nal İnf rast ruk tur 

Proq ra mı” çər çi və sin də res pub li-

ka nın ikin ci bö yük şə hə ri Gən cə də 

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 üz rə iş lər su rət lə da-

vam et di ri lir. La yi hə nin ha zır da 

ic ra olu nan  4-cü mər hə lə si çər çi-

və sin də gö rü lən iş lər lə ta nış ol-

maq məq sə di lə “Azər su” ASC-nin 

rəh bər li yi Gən cə şə hə rin də olub.

Эян ъядя ич мя ли су вя ка на ли за си йа 
ла йи щя си нин иъ ра сы сцрятляндирилиб
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“Azər su” ASC-nin sədr 

müavi ni Kö çər li Hə sə-

nov çı xış edə rək bil di rib 

ki, res pub li ka nın iq ti sa di 

hə ya tın da baş ve rən müs-

bət də yi şik lik lər Səhm dar 

Cə miy yə tin fəaliy yə ti ndə 

də özünü göstərir. Son il-

lər 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 is ti-

qa mə tin də mü hüm la yi hə-

lər hə ya ta ke çi ri lib. Bu nun 

nə ti cə sin də Ab şe ron ya-

rı ma da sın da və böl gə lər-

də iç mə li su təc hi za tı xey li 

yax şı la şıb. Sədr müavi ni 

ye ni ça ğı rış la ra uy ğun ola-

raq fəaliy yə tin da ha sə mə-

rə li təş ki li üçün təd bir lə rin 

da vam et di ril mə si nin zə ru-

ri ol du ğu nu diq qə tə çat dı-

rıb.

“Bir ləş miş Su ka nal” 

MMC-nin di rek to ru Ra-

min Sa dı qov qeyd edib ki, 

“Azər su” ASC rəh bər li yi-

nin tap şı rıq la rı na uy ğun 

ola raq re gion lar da müş tə ri 

xid mət lə ri nin key fi y yə ti nin 

ar tı rıl ma sı, is teh lak çı məm-

nun lu ğu nun yük səl dil mə si 

məq sə di ilə maarifl  ən di ri-

ci təd bir lə rə baş la nı lıb.  Bu 

məq səd lə Şə ki şə hə rin də 

yer li su ka nal ida rə lə ri nin 

rəhbərlərinin iş ti ra kı ilə ilk 

re gional ic las təş kil edi lib. 

Abo nent lə rə aid in for ma si-

ya la rın  va hid sis tem də top-

lan ma sı, on la rın mü ra ciət-

lə ri nin qə bu lu və həl li nin 

bu sis tem üz rə qeyd edil-

mə si məq sə di lə 33 ra yo nun 

su ka nal ida rə si  Müş tə ri İn-

for ma si ya Sis te mi nə (MİS),  

13 ida rə isə Coğ ra fi  İn for-

ma si ya Sis te mi nə qo şu lub 

və bu sa hə də iş lər sü rət lə 

da vam et di ri lir.

“Azər su” ASC-nin səd-

ri nin mü şa vi ri - hü quq de-

par ta men ti nin rəisi Faiq 

Ka zı mov MİS proq ra mı nın 

tət bi qi, de bi tor borc la rın yı-

ğıl ma sı və di gər sa hə lər də 

qar şı ya çı xan mə sə lə lər ba-

rə də mə lu mat ve rib. F.Ka-

zı mov qeyd edib ki, MİS 

proq ra mı nın tət bi qi nə ti cə-

sin də abo nent lər lə bağ lı bir 

sı ra mü ba hi sə li mə sə lə lər 

həllini tapıb. Yer li su ka nal 

ida rə lə ri bun dan son ra da 

müş tə ri xid mət lə ri ilə bağ lı 

mə sə lə lə ri ope ra tiv və hü-

qu qi sə nəd lər çər çi və sin də 

həll et mə li dir.

“Azər su” ASC-nin 

Müş tə ri xid mət lə ri de par-

ta men ti nin rəisi Əbül fəz 

Kə rim za də bil di rib ki, be-

lə təd bir lə rin ke çi ril mə-

sin də məq səd  gös tə ri lən 

xid mət lə rin key fi y yə ti nin 

yük səl dil mə si, re gion lar-

da MİS proq ra mı nın tət-

bi qin dən son ra həl li va cib 

mə sə lə lə rin ope ra tiv ic ra 

olun ma sı dır. Ə.Kə rim za də 

ra yon lar da su yun is teh lak-

çı la ra çat dı rıl ma sı, uço tu n 

düz gün apa rıl ma sı, abo-

nent lə rin ailə tər kib lə ri nin 

də qiq ləş di ril mə si, ödə niş 

et mə yən abo nent lər lə bağ lı 

hə ya ta ke çi ri lə cək təd bir lər 

ba rə də mə lu mat ve rib.

Son ra yer li su ka nal ida-

rə lə ri nin rəis lə ri çı xış edə-

rək müş tə ri xid mət lə ri 

sa hə sin də gö rül müş iş lər 

ba rə də mə lu mat ve rib lər.  

Mü şa vi rə də ra yon la rın 

gi riş xət lə rin də, mən bə lər-

də ba lans say ğac la rı nın is-

tis ma rı ilə bağ lı prob lem lə-

rin həll edil mə si, mən bə lər 

üz rə say ğac la rın qu raş dı-

rıl ma sı, əha li qru pu üz rə 

de bi tor borc la rın ara dan 

qal dı rıl ma sı, yı ğı mın ar tı-

rıl ma sı və di gər mə sə lə lər lə 

bağ lı tap şı rıq lar ve ri lib.  

Mü şa vi rə nin so nun da 

fəaliy yə tin də fərq lə nən iş-

çi lər fəx ri fər man və mü ka-

fat lar la təl tif edi lib.

İs teh lak çı la ra gös tə ri lən müş tə ri xid mət lə ri nin key-

fi y yə ti nin yük səl dil mə si, bu sa hə də maarifl  ən dir mə işi-

nin güc lən di ril mə si məq sə di ilə Şə ki şə hə rin də re gional 

mü şa vi rə ke çi ri lib. Mü şa vi rə də “Azər su” ASC-nin,  “Bir-

ləş miş Su ka nal” MMC-nin rəh bər şəxs lə ri, İs ma yıl lı, Qə-

bə lə, Oğuz, Şə ki, Qax, Za qa ta la, Ba la kən ra yon su ka nal 

ida rə lə ri nin rəis lə ri iş ti rak edib. Təd bir də is teh lak çı la ra 

gös tə ri lən müş tə ri xid mət lə ri nin key fi y yə ti nin ar tı rıl ma-

sı is ti qa mə tin də 2017-ci ilin bi rin ci ya rım ilin də gö rül-

müş iş lər və  qar şı da du ran və zi fə lər mü za ki rə edi lib.  

Mцш тя риляря эюстярилян хидмятлярин 
кей фий йя тиня диггят артырылыр
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Sə rən ca ma əsa sən, Ab şe-

ron ya rı ma da sı nın müx tə-

lif əra zi lə rin də 13 la yi hə nin 

hə ya ta ke çi ril mə si nə zər də 

tu tu lub və may ayın dan ti-

kin ti-qu raş dır ma iş lə ri nə 

baş la nı lıb. Qı sa müd dət ər-

zin də 6 əra zi də - Bö yük şor 

gö lü, Ta şa ğıl gö lü, Ra ma na 

Süd çü lük Sov xo zu, Bi nə qə di 

şo se si, Əli yar Əli yev, Yu sif 

Sə fə rov kü çə lə rin də la yi hə-

lə rin ic ra sı ye kun la şıb, di gər 

əra zi lər də ti kin ti-qu raş dır-

ma iş lə rinin ic ra sı da vam et-

di ri lir. Bu la yi hə lər çər çi və-

sin də la yi hə lən di ril miş 17,5 

km ka na li za si ya kol lek tor la-

rı nın 13,5 km-lik  his sə si in şa 

edi lib. 

Bi nə qə di şo se si bo yu 

ya ğış su la rı nın kə nar laş dı-

rıl ma sı məq sə di lə müx tə lif 

diametr li bo ru lar la 2,9 km 

uzun lu ğun da kol lek tor ti-

ki lib. Bu nun la da in ten siv 

ya ğın tı lar za ma nı Bi nə qə di 

şo se sin də yı ğı lan su lar ye-

ni in şa olun muş kol lek tor la 

Bö yük şor gö lü nə axı dı la caq. 

Ey ni za man da Bö yük şor 

gö lü nün sə viy yə si nin tən-

zim lən mə si la yi hə si çər çi və-

sin də 1,5 km uzun lu ğun da 

ka na li za si ya kol lek to ru nun 

in şa sı ye kun la şıb. 

Ra ma na Süd çü lük Sov-

xo zu nun əra zi sin də ya ğış 

su la rı nın kə nar laş dı rıl ma sı 

məq sə di lə 1 km uzun lu ğun-

da ka na li za si ya kol lek to ru-

nun in şa sı ye kun la şıb.  

Nə ri ma nov ra yo nu Əli-

yar Əli yev və Xə tai ra yo nu 

Yu sif Sə fə rov kü çə lə rin də 

səth su la rı nın kə nar laş dı rıl-

ma sı üçün kol lek tor la rın ti-

kin ti si ba şa çat dı rı lıb. 

Mə həm mə di gö lü nün 

sə viy yə si nin tən zim lən mə-

si məq sə di lə 1000-1200 mil-

li metr diametr li bo ru lar la 

2,4 km la yi hə lən di ri lən kol-

lek to run 1,5 km-lik his sə-

si ti ki lib. Su yun sə viy yə si 

azal dıq dan son ra növ bə ti 

mər hə lə də kol lek tor gö lün 

içə ri si nə doğ ru da ha 200 

metr uza dı la caq və bu ra da 

su gö tü rü cü ka me ra ti ki lə-

cək. 

Ta şa ğıl və Bö yük şor göl-

lə ri nin su sə viy yə si nin sax-

la nıl ma sı və su key fi y yə ti-

nin  yax şı laş dı rıl ma sı  üçün 

2 na sos stan si ya sın dan 1-nin 

ti kin ti si ye kun la şıb. Di gər 

na sos stan si ya sı nın və 1 km 

uzun lu ğun da xətt  in in şa sı 

da vam et di ri lir.  

Zi ya Bün ya dov pros pek ti 

bo yu 1200 mm diametr li bo-

ru lar la 1,3 km uzun lu ğun da 

kol lek to run 400 metr lik his-

sə si,  Ya sa mal ra yo nu Da-

daş Bün yad za də kü çə sin də 

1000 mm  diametr li bo ru-

lar la 1,9 km kol lek to run 1,5 

km-lik his sə sin də ti kin ti-qu-

raş dır ma iş lə ri ba şa çat dı rı-

lıb. Xə tai ra yo nu Ka zı ma ğa 

Kə ri mov kü çə sin də 1,2 km 

uzun lu ğun da kol lek to run 1 

km-lik his sə si ti ki lib. Ya sa-

mal ra yo nu Əh məd Cə mil 

kü çə sin də 577 metr lik kol-

lek to run 300 metr lik his sə si 

in şa edi lib.  

Sa bun çu ra yo nu nun Sa-

bun çu vağ za lı ət ra fı əra zi-

lər də ya ğış su la rı nın kə nar-

laşd lı rıl ma sı məq sə di lə 1,9 

km la yi hə lən di ril miş kol lek-

to run 500 metr lik his sə si in şa 

olu nub. Şu şa şə hər ci yi ət raf ı 

əra zi lər də ya ğış su la rı nın 

kə nar laş dı rıl ma sı məq sə di lə 

1,8 km kol lek to run ti kin ti si 

ba şa çat dı rı lıb, ha zır da na-

sos stan si ya sı nın in şa sı da-

vam et di ri lir. 

Ca ri ilin so nu na qə dər 

la yi hə lər üz rə nə zər də tu-

tul muş iş lə rin tam ba şa çat-

dı rıl ma sı plan laş dı rı lır. Bu 

la yi hə lə rin ic ra sı  nə ti cə sin-

də su bas ma təh lü kə si olan 

əra zi lər də su yı ğıl ma la rı nın 

qar şı sı alı na caq. Ey ni za man-

da bir sı ra göl lər də su yun 

sə viy yə si nin tən zim lən mə si 

göl lə rin daş ma sı və ya şa yış 

ev lə ri nə zi yan vur ma sı təh-

lü kə si ni ara dan qal dı ra caq. 

Qeyd edək ki, Ba kı şə-

hə rin də ka na li za si ya və ya-

ğış su la rı inf rast ruk tu ru nun 

tək mil ləş di ril mə si məq sə di 

ilə 2017-ci ilin döv lət büd cə-

sin dən “Azər su” Açıq Səhm-

dar Cə miy yə ti nə 14,7 mil yon 

ma nat və sait ay rı lıb.

Йа ьыш су ла ры нын йы ьыл ма тящ лц кя си олан 
яра зи ляр дя ла йи щя ля рин иъ ра сы да вам ет ди ри лир

“Azər su” Açıq Səhm-

dar Cə miy yə ti Ba kı şə-

hə rin də ya ğış su la rı nın 

yı ğıl ma təh lü kə si olan 

av to mo bil  yol la rı və 

əra zi lər də səth su la rı nın 

kə nar laş dı rıl ma sı üçün 

komp leks təd bir lə rin gö-

rül mə si haq qın da Azər-

bay can Res pub li ka sı 

Na zir lər Ka bi ne ti nin sə-

rən ca mın dan irə li gə lən 

la yi hə lər çər çi və sin də iş-

lə rin bö yük his sə si ic ra 

edi lib 
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Ba kı Ali Neft Mək tə bi nin 

tə lə bə lə ri “Azər su” ASC-nin 

Cey ran ba tan Ult ra süz gəc-

li Su tə miz lə yi ci Qur ğu lar 

Komp lek sin də təc rü bə ke-

çib.

Təc rü bə kur sun da 

BANM-nin  pro ses lə rin av-

to mat laş dı rıl ma sı mü hən-

dis li yi ix ti sa sı üz rə təh sil 

alan  3-cü kurs tə lə bə lə ri 

iş ti rak edib. Təc rü bə proq-

ra mı nın eff  ek tiv ol ma sı 

üçün 16 tə lə bə müx tə lif 

qrup lar da 1 ay müd də tin də 

komp leks də təc rü bə ke çib.  

Təc rü bə müd də tin də tə lə-

bə lə rə qur ğu la rın iş pro ses-

lə ri, nə za rət öl çü ci haz la rı, 

av to ma ti ka ava dan lıq la rı 

və SCA DA sis tem lə ri haq-

qın da ət rafl  ı mə lu mat ve-

ri lib. Tə lə bə lər su yun emal 

mər hə lə lə ri ilə əya ni ta nış 

olub, ava dan lıq lar haq-

qın da ge niş mə lu mat əl də 

edib lər. Komp leks də qu raş-

dı rıl mış təz yiq, tem pe ra tur, 

sə viy yə və su yun key fi y yət 

gös tə ri ci lə ri ni öl çən ci haz-

lar, on la rın iş prin si pi, qu-

raş dır ma və is tis mar şərt-

lə ri tə lə bə lə rin diq qə ti nə 

çat dı rı lıb. Ey ni za man da 

an bar sə viy yə lə ri nin öl çül-

mə si və la zı mi sə viy yə də 

sax la nıl ma sı ba rə də mə lu-

mat lar ve ri lib, ra dar tip li 

sə viy yəöl çən üzə rin də təc-

rü bə apa rı lıb.

Bü tün ava dan lıq la rın 

SCA DA sis te min dən ida rə 

edil mə si ni tə min edən PLC 

pa nel lə ri və bu ra da qu raş-

dı rıl mış ava dan lıq lar tə lə bə-

lə rin bö yük ma ra ğı na sə bəb 

olub.

Cey ran ba tan Ult ra süz-

gəc li Su tə miz lə yi ci Qur ğu-

lar Komp lek si 2015-ci il də 

is ti fa də yə ve ri lib. Məh sul-

dar lı ğı sa ni yə də 6,6 kub metr 

və ya sut ka da 570 min kub-

metr olan komp leks Pi ral la-

hı qə sə bə si də da xil ol maq la 

Ba kı şə hə ri və Ab şe ron ya-

rı ma da sı nın di gər ya şa yış 

mən tə qə lə ri ni da ya nıq lı və 

key fi y yət li iç mə li su ilə tə-

min edir.

Ба кы Али Нефт Мяк тя би нин тя ля бя ля ри 
Ъей ран ба тан УСГК-дя тяъ рц бя ке чиб

“Azər  su” Açıq Səhm  dar 

Cə  miy  yə  ti  nin  “Su  ka  nal” 

El  mi-Təd  qi  qat və La  yi  hə 

İns  ti  tu  tun  da təh  si  lin dok  to -

ran  tu  ra pil  lə  si üz  rə kadr  lar 

ha  zır  la  na  caq. Azər  bay  can 

Res  pub  li  ka  sı Na  zir  lər Ka -

bi  ne  ti  nin 19 iyul 2017-ci il 

ta  rix  li  297 nöm  rə  li qə  ra  rı -

na əsa  sən, “Dok  to  ran  tu  ra -

lar ya  ra  dı  lan Azər  bay  can 

Res  pub  li  ka  sı  nın ali təh -

sil müəs  si  sə  lə  ri  nin, el  mi 

müəs  si  sə və təş  ki  lat  la  rın 

Si  ya  hı  sı”nda də  yi  şik  lik  lər 

edi  lib. Də  yi  şik  lik  lə  rə gö  rə 

bir sı  ra təh  sil müəs  si  sə  lə  ri 

ilə ya  na  şı, “Azər  su” ASC-

nin “Su  ka  nal” El  mi-Təd  qi -

qat və La  yi  hə İns  ti  tu  tu da 

ali təh  si  lin dok  to  ran  tu  ra 

pil  lə  si üz  rə kadr ha  zır  lı -

ğı hə  ya  ta ke  çi  rən təş  ki  lat -

lar si  ya  hı  sı  na da  xil edi  lib. 

İns  ti  tut  da təh  si  lin dok  to -

ran  tu  ra pil  lə  si üz  rə qə  bul 

aşa  ğı  da  kı ix  ti  sas  lar üz  rə 

apa  rı  la  caq:

1) 3305.05 - Mü  hən  dis-

kom  mu  ni  ka  si  ya sis  tem  lə  ri

2) 3308.01 - Ət  raf mü  hi  tin 

tex  no  lo  gi  ya  sı və mü  hən -

dis  li  yi

3) 5406.01 - Hid  ro  lo  gi  ya 

Qeyd edək ki, “Su  ka  nal” 

El  mi-Təd  qi  qat və La  yi  hə 

İns  ti  tu  tun  da  su sek  to  run -

da müx  tə  lif is  ti  qa  mət  lər  də 

apa  rı  lan təd  qi  qat  lar üz  rə 

təh  si  lin dok  to  ran  tu  ra pil  lə -

si  nin ya  ra  dıl  ma  sı mü  hüm 

əhə  miy  yət kəsb edir. Be  lə  

ki, is  teh  lak  çı  la  rın 24 saat fa -

si  lə  siz, key  fi y  yət  li,  Dün  ya 

Sə  hiy  yə Təş  ki  la  tı  nın stan -

dart  la  rı  na uy  ğun iç  mə  li su 

ilə tə  min olun  ma  sı is  ti  qa -

mə  tin  də ge  niş  miq  yas  lı la -

yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  miş və 

bu sa  hə  də iş  lər uğur  la da -

vam et  di  ri  lir.  Hə  ya  ta ke  çi -

ri  lən la  yi  hə  lər çər  çi  və  sin  də 

ye  ni su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu -

lar, su an  bar  la  rı, ma  gist  ral 

və şə  bə  kə xət  lə  ri ti  ki  lir, ye -

ni ka  na  li  za  si  ya sis  tem  lə  ri 

ya  ra  dı  lır. Bu la  yi  hə  lər  el  mi 

nailiy  yət  lə  rə və in  no  va  tiv 

tex  no  lo  gi  ya  la  ra əsas  lan -

maq  la hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

“Су  ка  нал” ЕТЛИ-дя док  то  ран  ту  ра 
цзря кадр  лар ща  зыр  ла  на  ъаг


