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Президент Илщам Ялийевин Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлик Эцнц вя Йени ил мцнасибятиля
Азярбайъан халгына тябрики
Əziz həmvətənlər.
2018-ci il sona yaxınlaşır. Tam əminliklə demək
olar ki, 2018-ci il ölkəmiz
üçün uğurlu il olmuşdur.
Ölkəmiz bütün istiqamətlər üzrə uğurla, sürətlə inkişaf etmişdir. Azərbaycan
güclü ölkə kimi dünya miqyasında özünü təsdiqləyib.
Bizim beynəlxalq mövqelərimiz daha da möhkəmlənib. Mən bu il 16 xarici
səfər etmişəm. Ölkəmizə
16 dövlət və hökumət başçısı səfər etmişdir və bu,
ikitərəﬂi əlaqələrimizin nə
qədər geniş olduğunu göstərir. Eyni zamanda, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Azərbaycan uğurla
fəaliyyət göstərmişdir. Biz
beynəlxalq aləmdə layiqli
yerimizi tuta bilmişik.
Qonşu ölkələrlə əlaqələrimiz daha yüksək səviyyəyə qalxıb. Bu, hər bir
ölkə üçün çox önəmlidir,
o cümlədən Azərbaycan
üçün. Qonşu dövlətlərlə
həm siyasi, həm iqtisadi və
digər sahələrdə birgə apardığımız işlər bölgədə sabitliyi daha da möhkəmləndirir. Sabitliyə gəldikdə,
deyə bilərəm ki, dünyada
gərginlik, risklər, təhdidlər
artır, Azərbaycan isə sabitlik məkanıdır. 2018-ci ildə
xalqımız
əmin-amanlıq,
sabitlik şəraitində yaşayıb.
Sabitliyin əsas səbəbi və

onun mənbəyi xalq-iqtidar
birliyidir.
Biz Avropa İttifaqı ilə
əlaqələrimizi daha da möhkəmləndirmişik. Bu il Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında imzalanmış
Tərəfdaşlıq
Prioritetləri
sənədi bu münasibətlərin
nə qədər yüksək səviyyədə olmasının təzahürüdür.
Bu sənəddə ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suverenliyi,
sərhədlərimizin toxunulmazlığı haqqında çox aydın ﬁkirlər öz əksini tapıb
və bir daha onu göstərir
ki, Avropa İttifaqı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ məsələsinin həllində düzgün mövqedədir.
İslam həmrəyliyi məsələlərində bizim rolumuz
artır. İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı bu sahədə apardığımız siyasətə çox yüksək qiymət verir və tam
əminliklə demək olar ki,
Azərbaycan
müsəlman
aləmində öz güclü rolunu
daha da gücləndirə bilib.
Müsəlman ölkələri tərəﬁndən bizə göstərilən diqqət,
hörmət və rəğbət göstərir
ki, Azərbaycan bu sahədə də böyük uğurlara nail
olubdur.
Bu il Xəzər dənizinin
hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi məsələsi
öz həllini tapdı. Bu, hesab
edirəm ki, tarixi nailiyyətdir. Çünki bildiyiniz kimi,

uzun illər ərzində bu məsələ həll olunmamış qalmışdı. Ancaq bu, hazırda
öz həllini tapıb və Azərbaycan bu məsələnin həllində öz dəyərli töhfəsini
vermişdir.
Er mə nis tan-Azər baycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli işində biz
prinsipial mövqeyimizdə
qalırıq. Bizim mövqeyimiz
haqq-ədalət mövqeyidir.
Bizim mövqeyimiz beynəlxalq hüququn norma
və prinsiplərinə tam uyğundur. Dağlıq Qarabağ
tarixi, əzəli Azərbaycan
torpağıdır. Bütün dünya
ölkəmizin ərazi bütövlüyünü tanıyır. ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız
ölkəmizin ərazi bütövlüyü
çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri
tam icra edilməlidir, işğalçı qüvvələr qeyd-şərtsiz
bizim torpaqlarımızdan çıxarılmalıdır.
Deyə bilərəm ki, münaqişənin həlli işində
Azərbaycan 2018-ci ildə
çox ciddi mövqelərə malik oldu. Bildiyiniz kimi,
Ermənistanda 20 il ərzində hakimiyyəti zəbt etmiş
kriminal, rüşvətxor, xunta
rejimi çökdü və bu, Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı işğalçı siyasətin
tam iﬂasıdır. Onu da deyə

bilərəm ki, bizim Ermənistana qarşı apardığımız çox
düşünülmüş, məqsədyönlü və prinsipial siyasətimiz
öz bəhrəsini verdi. Biz Ermənistanı bütün regional
və beynəlxalq layihələrdən
təcrid edə bilmişik, Ermənistan iqtisadiyyatının
çökməsində bizim payımız da kifayət qədər böyükdür. Hesab edirəm ki,
bu gün münaqişənin həlli
üçün yeni vəziyyət yaranır. Ümid edirəm ki, 2019cu ildə bu sahədə irəliləyiş
ola bilər.
Bununla yanaşı, əlbəttə, hesab edirəm ki, bizim
güclü hərbi potensialımız
münaqişənin həlli üçün
əsas amildir. Biz son illər
ərzində öz hərbi qüdrətimizi böyük dərəcədə artıra
bilmişik. Bu gün Azərbaycan Ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Bu il ölkəmizdə
iki dəfə keçirilmiş hərbi
parad bizim gücümüzü,
bizim güclü ordumuzun
potensialını göstərir. Ən
müasir silahlarla, texnika
ilə təchiz edilmiş Azərbaycan Ordusu çox yüksək döyüş qabiliyyətinə malikdir
və biz bu il bunu bir daha
təsdiq etdik. Azərbaycan
Ordusu
Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Naxçıvan istiqamətində uğurlu
əməliyyat keçirərək 11 min
hektar torpağa tam nəzarət
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edir. Strateji yüksəkliklərin
əldə edilməsi bizə imkan
verir ki, Ermənistan ərazisindən keçən önəmli kommunikasiyalara və yollara
tam nəzarət edək.
Biz bundan sonra da öz
hərbi qüdrətimizi artıracağıq. Biz Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsini sülh yolu
ilə həll etmək istəyirik və
danışıqlarda
iştirakımız
bunun əyani sübutudur.
Ancaq hər kəs bilir və bilməlidir ki, münaqişənin
həlli üçün hərbi amil xüsusi rol oynayır və bundan
sonra da biz hərbi qüdrətimizi artıracağıq.
Bu il məcburi köçkünlər
üçün çox böyük işlər görülüb. 5800 köçkün ailəsi
üçün yeni evlər, mənzillər
tikilib və onlara təqdim
edilib. Bu, son illərdə rekord göstəricidir. Şəhid
ailələrinə, Qarabağ müharibəsi əlillərinə 626 mənzil
verilmişdir və biz bu siyasəti gələn il də davam etdirəcəyik.
Əlbəttə ki, bütün bu
işləri görmək üçün güclü iqtisadiyyat olmalıdır
və bu iqtisadiyyat var. Bu
gün Azərbaycan iqtisadi inkişaf baxımından heç
kimdən asılı deyil. Azərbaycan iqtisadiyyatı müstəqil iqtisadiyyatdır və bizim müstəqil siyasətimizi
gücləndirən amildir. Bu il
ümumi daxili məhsul artır, qeyri-neft sektoru artır,
sənaye istehsalı artır, qeyri-neft sənaye sektorunda
isə artım 9 faizdən çoxdur.
İxracımız təxminən 40 faiz
artıb. Ölkə iqtisadiyyatına
10 milyard dollar sərmayə
qoyulubdur. Dünya Bankının “Doing Business”
proqramının son hesab-

lamalarında Azərbaycan
dünya miqyasında 25-ci
yerə layiq görülüb. Yəni,
bu, onu göstərir ki, apardığımız islahatlar, şəﬀaﬂıq,
ciddi iqtisadi islahatlar öz
nəticəsini verir və Dünya
Bankı bunu yüksək qiymətləndirir.
Biz müasir texnologiyalara böyük əhəmiyyət
veririk. Bu il bizim üçüncü
peykimiz orbitə buraxılmışdır. Bu, böyük hadisədir. Azərbaycan dünyanın
məhdud sayda olan kosmik klubunun üzvüdür və
bu sahədə öz mövqelərimizi möhkəmləndiririk.
Bu il Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılışı olmuşdur. May ayında biz bu
möhtəşəm tədbiri qeyd
etmişdik. Bu, böyük tarixi
nailiyyətdir. Eyni zamanda, bu ilin iyun ayında
TANAP layihəsi də rəsmi
olaraq açıldı və beləliklə,
Cənub Qaz Dəhlizinin tam
başa çatması üçün çox gözəl imkanlar yarandı. Bu,
bizim tarixi nailiyyətimizdir və Azərbaycan xalqı
bundan sonra onilliklər ərzində bu layihələrin fayda-

sını görəcək.
Bu il Ələt Ticarət Limanının açılışını qeyd etdik. Bu da tarixi layihədir. Azərbaycan nəinki
regionun, Avrasiyanın çox
önəmli nəqliyyat mərkəzinə çevrilir. Şimal-Cənub,
Şərq-Qərb dəhlizləri bizim
ərazimizdən keçir. Çox
güclü nəqliyyat infrastrukturu bizə imkan verəcək ki,
tranzit imkanlarımızdan
çox böyük səmərə ilə istifadə edə bilək.
Bildiyiniz kimi, ilin
əvvəlində mənim Sərəncamımla 2018-ci il “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan edilmişdir. Biz
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyini
həm ölkəmizdə, həm də
bir çox xarici ölkələrdə böyük təntənə ilə qeyd etmişik. Bugünkü Azərbaycan
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisidir. Azərbaycan heç vaxt tarixdə
bu qədər güclü, bu qədər
müstəqil, bu qədər azad
olmamışdır.
Bu il ölkəmizdə prezident seçkiləri keçirilmişdir. Azərbaycan xalqı bir
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daha mənə yüksək etimad göstərmişdir, mənim
fəaliyyətimə yüksək qiymət vermişdir. Mən son 15
il ərzində Prezident kimi
çalışmışam ki, xalqa ləyaqətlə xidmət edim. Bundan sonra da çalışacağam
ki, Azərbaycanın inkişafı,
Azərbaycanın gücləndirilməsi, xalqın rifahının artması üçün əlimdən gələni
əsirgəməyim. Mənim bir
amalım var: güclü Azərbaycan dövləti qurmaq və
xalqa ləyaqətlə xidmət etmək.
Bu gün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik
Günüdür. Bu fürsətdən
istifadə edərək, dünyada
yaşayan bütün azərbaycanlılara, soydaşlarımıza
öz salamlarımı çatdırıram,
onlara uğurlar arzulayıram.
Əziz həmvətənlər, əziz
bacılar və qardaşlar.
Mən sizi Yeni il bayramı və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Bayramınız mübarək
olsun!

4

Ноyabr - декабр 2018-ъи ил

BЦЛЛЕТЕН

Микро, кичик вя орта сащибкарлыг субйектляринин коммунал
хидмятляря гошулма просесляринин даща да садяляшдирилмяси щаггында
Азярбайъан Республикасы Президентинин Фярманы

Sahibkarlığın
inkişafı,
biznes mühitinin daim yaxşılaşdırılması Azərbaycan
Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı üçün böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan, ötən müddət ərzində sahibkarlıq fəaliyyətinin
tənzimlənməsi, sahibkarların hüquqlarının və qanuni
mənafelərinin qorunması
sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə olunmuş və sahibkarlığın inkişafı üçün
beynəlxalq təcrübədə təsdiqini tapmış dəstək mexanizmləri formalaşmışdır.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddəsinin 32-ci bəndini
rəhbər tutaraq, sahibkarlıq subyektlərinin elektrik
enerjisi və qaz təchizatı şəbəkələrinə, su təchizatı və
tullantı suların axıdılması sistemlərinə qoşulma
prosedurlarının daha da
təkmilləşdirilməsi,
tələb
olunan vaxtın və maliyyə
xərclərinin optimallaşdırılması, onlara göstərilən xid-

mətlərin yüksək səviyyədə,
keyﬁyyətlə, rahat və sahibkar məmnunluğu əsasında
reallaşdırılması üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr
tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasında
kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji
Yol Xəritəsi”ndə nəzərdə
tutulmuş tədbirlərin həyata
keçirilməsini təmin etmək
məqsədilə qərara alıram:
1. Müəyyən edilsin ki:
1.1. mikro, kiçik və orta
sahibkarlıq subyektlərinin
(bundan sonra – sahibkarlar) qaz təchizatı şəbəkələrinə, su təchizatı və tullantı
suların axıdılması sistemlərinə qoşulması, həmçinin
mövcud qoşulmalarda qazın və suyun ümumi buraxılış həcminin, qoşulma
nöqtələrinin dəyişdirilməsi
aşağıdakı tələblərə əsaslanır:
1.1.1. sahibkarların qaz

təchizatı şəbəkələrinə, su
təchizatı və tullantı suların axıdılması sistemlərinə
qoşulması ilə əlaqədar texniki şərtlərin və layihə sənədlərinin hazırlanması və
verilməsi, habelə ﬁziki qoşulmanın həyata keçirilməsi məqsədilə müraciətlərin
qəbulu kiçik və orta biznes
evlərində (KOB evlərində) və “ASAN Kommunal”
mərkəzlərində
(“ASAN
Kommunal” mərkəzləri yaradılmayan regionlarda isə
“ASAN xidmət” mərkəzlərində) təşkil olunur. Tikintiyə icazə icraatı çərçivəsində
şəhərsalmaya və tikintiyə
dair normativ sənədlərin
tələblərinə uyğun olaraq,
tikinti obyekti üçün texniki
şərtlər, sifarişçinin tikintiyə icazə verən orqana (quruma) müraciəti ilə həmin
orqanın (qurumun) sorğusu əsasında, bu Fərmanın
1.1.2–1.1.5-ci yarımbəndlərində qeyd olunmuş tələblər nəzərə alınmaqla verilir;
1.1.2. sahibkarların qaz
təchizatı şəbəkələrinə, su
təchizatı və tullantı suların axıdılması sistemlərinə
qoşulması, həmçinin qazın
və suyun ümumi buraxılış həcminin və qoşulma
nöqtələrinin dəyişdirilməsi
üçün texniki şərtlər ödənişsiz verilir;
1.1.3. sahibkarların qaz
təchizatı şəbəkələrinə, su
təchizatı və tullantı suların axıdılması sistemlərinə

qoşulması, həmçinin qazın
və suyun ümumi buraxılış həcminin dəyişdirilməsi
haqlarının məbləğini Azərbaycan
Respublikasının
Nazirlər Kabineti müəyyən
edir. Bu haqlardan başqa,
sifarişçidən şəbəkələrin və
sistemlərin gücləndirilməsinə görə ödəniş tələb edilə
bilməz;
1.1.4. sahibkarların qaz
təchizatı şəbəkələrinə, su
təchizatı və tullantı suların
axıdılması sistemlərinə qoşulması sifarişçinin müraciət etdiyi tarixdən (xəttin
çəkilməsi işlərinə sərf olunan müddət istisna olmaqla) ən geci 20 gün ərzində
həyata keçirilir;
1.1.5. təbii inhisarda olan
mü hən dis-kommu ni kasi ya
təminatı xidmətləri göstərən təchizat müəssisələri
hər bir şəhər və rayon (şəhər rayonu istisna olmaqla)
inzibati ərazi vahidi üzrə
elektrik enerjisi, qaz və su
təchizatı şəbəkələri və sistemləri, həmin sistemlərdə
mövcud qoşulma imkanlarını (sərbəst gücləri) əks
etdirən məlumatların müvaﬁq informasiya sistemlərində yerləşdirilməsini və
mütəmadi olaraq yenilənməsi təmin edir;
1.2. sahibkarların tələb
olunan gücü 150 kVt-a qədər (150 kVt da daxil olmaqla, mövcud 0,4 kV-luq
şəbəkədən) olan mövcud
və ya inşa ediləcək tikinti
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obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü)
alması üçün texniki şərtlərin verilməsi və enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması qaydaları və onlara dair tələblər
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 4 aprel tarixli 1313 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Sahibkarların tələb olunan gücü 150 kVt-a
qədər (150 kVt da daxil olmaqla mövcud 0,4 kV-luq şəbəkədən) olan mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi (gücü) alması
üçün texniki şərtlərin, layihə sənədlərinin hazırlanması və verilməsi, habelə enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması Qaydası” ilə müəyyən edilir.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
2.1. Azərbaycan Respublikasının
Energetika Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Neft Şirkəti ilə birlikdə sahibkarların tikinti obyektlərinin qaz təchizatı
şəbəkələrinə qoşulması qaydasının,
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi və “Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyəti ilə birlikdə sahibkarların tikinti obyektlərinin su
təchizatı və tullantı suların axıdılması sistemlərinə qoşulması qaydasının

layihələrini (layihələrdə bu Fərmanın
1-ci hissəsində qeyd olunan tələblər
əsasında hər bir sahibkarlıq subyekti
üçün verilən qazın və suyun buraxılış həcminin yuxarı hədlərini göstərilməklə) üç ay müddətində hazırlayıb
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
2.2. bu Fərmanın 1.1.5-ci bəndində
göstərilən məlumatların mühəndiskommunikasiya təminatı xidmətləri
göstərən təchizat müəssisələrinin internet saytlarına yerləşdirilməsi formasını və müddətini müəyyən edən
qaydaları üç ay müddətində təsdiq
etsin;
2.3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliﬂərini
iki ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
təqdim etsin;
2.4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi
aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
2.5. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını
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nəzarətdə saxlasın və bunun icrası
barədə üç ay müddətində Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
2.6. bu Fərmandan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarının və normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını
təmin edib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.
4. Azərbaycan Respublikasının
İqtisadiyyat Nazirliyi, Azərbaycan
Respublikasının Energetika Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti, “Azərişıq”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və “Azərsu”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bu Fərmandan irəli gələn zəruri tədbirlərin icrasını təmin etsinlər.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti
Bakı şəhəri, 25 dekabr 2018-ci il.

Qəbələ şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulmasına 23 milyon manat ayrılıb
Prezident İlham Əliyev
Qəbələ şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması
ilə bağlı tədbirlər haqqında Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Qəbələ şəhərinin su təchizatı və
kanalizasiya sistemlərinin
yenidən qurulması işlərinin
başa çatdırılması məqsədi
ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 22
yanvar tarixli 3593 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş

“Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait
qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün nəzərdə tutulan
vəsaitin 23 milyon manatı
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə ayrılıb.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etmək,
Maliyyə Nazirliyinə isə
göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etmək tapşırılıb.
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“Azərsu” Açıq
Səhmdar Cəmiyyətində İslam İnkişaf Bankının Türkiyə regional
mərkəzinin direktoru
Saleh Celassinin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti ilə görüş keçirilib.
“Azərsu” ASC-nin sədri
Qorxmaz Hüseynov İslam
İnkişaf Bankının ölkəmizdə
həyata keçirilən infrastruktur layihələrində yaxından
iştirak etdiyini xatırladaraq
bankın su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması layihələrində
iştirakını yüksək qiymətləndirib. Səhmdar Cəmiyyətin
sədri “Azərbaycanın 6 rayonunda milli su təchizatı və

kanalizasiya proqramı layihəsi” çərçivəsində görülmüş
işlər barədə məlumat verib.
Qeyd olunub ki, layihələrin
əhatə etdiyi şəhərlərdə yeni
infrastrukturların yaradılması əhalinin içməli su və
kanalizasiya xidmətlərindən
istifadəsinin yaxşılaşmasına
töhfə verib.
İslam İnkişaf Bankının
Türkiyə regional mərkəzinin direktoru Saleh Celassi
“Azərbaycanın 6 rayonunda
milli su təchizatı və kanalizasiya proqramı layihəsi”nin
icrasından razılığını bildirib.
Qeyd edib ki, layihələrin icrasının tam başa çatdırılması
üçün bütün zəruri tədbirlər
həyata keçiriləcəkdir.
Görüşdə “Azərbaycanın
6 rayonunda milli su təchi-

zatı və kanalizasiya proqramı layihəsi”nin icrası və
perspektiv işlər haqqında
ətraﬂı müzakirələr aparılıb.
Qeyd edək ki, İslam İnkişaf Bankı ilə birgə maliyyələşdirilən layihə çərçivəsində Tərtər və Gədəbəy
şəhərlərində su və kanalizasiya, Astara şəhərində isə

su şəbəkələrinin tikintisi yekunlaşıb. Hazırda Daşkəsən
şəhərində layihənin icrası
davam etdirilir. Qazax şəhərində isə içməli su təchizatı
və kanalizasiya infrastrukturlarının yenidən qurulması layihəsinin icrasına
2019-cu ilin əvvəlində başlanılacaq.

“Azərsu” ASC yenidən Dünya Su Şurasının
İdarə Heyətində təmsil olunacaq
29 noyabr 2018-ci il tarixlərində
Fransanın Marsel şəhərində Dünya Su
Şurası (DSŞ) İdarə Heyətinin 66-cı iclası keçirilib. İclasda Şuranın 2015-2018ci illəri əhatə edən dövr üçün fəaliyyəti,
Braziliyada keçirilmiş 8-ci Dünya Su
Forumunun yekunları, 2021-ci ildə Seneqalda keçiriləcək 9-cu Dünya Su Forumuna hazırlıq məsələləri müzakirə
olunub.
30 noyabr 2018-ci il tarixində isə
DSŞ-nin 8-ci Baş Assambleyası işə başlayıb. 40-dan çox ölkədən 300-dən çox
nümayəndənin qatıldığı tədbirdə Azərbaycan da təmsil olunub. İki gün davam edən tədbirdə Şuranın strategiyası,
növbəti 3 il ərzində fəaliyyət istiqamətləri, maliyyə hesabatları və təşkilati
məsələlər müzakirə olunub. Assambleya çərçivəsində növbəti 3 il üçün DSŞ-

nin İdarə Heyəti üzvlüyünə seçkilər keçirilib. Seçkilərdə dünya üzrə 65 dövlət,
özəl təşkilatın, elmi müəssisələrin namizədliyi irəli sürülüb. “Azərsu” ASC
dövlət və hökumət təşkilatları arasında
keçirilən seçkilərdə böyük səs çoxluğu
qazanıb. “Azərsu” ASC-nin sədri Qorxmaz Hüseynov İdarə Heyətinin üzvü,
“Sukanal” Elmi-Tədqiqat və Layihə
İnstitutunun direktor müavini Fərda
İmanov alternativ üzv seçilib.
Assambleya çərçivəsində Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkiyə, ABŞ,
Çin, Koreya Respublikası, Hindistan, Yaponiya, Mərakeş, Braziliya və
s. dövlətləri təmsil edən təşkilatların
nümayəndələri ilə görüşlər keçirib və
qarşılıqlı ﬁkir mübadiləsi aparıb. Beynəlxalq Su Resursları Assosiyasiyasının rəhbərliyi ilə keçirilən görüşdə bu
mötəbər təşkilatın bir sıra tədbirlərinin

Azərbaycanda keçirilməsi məsələləri
müzakirə olunub.
Qeyd edək ki, DSŞ-yə üzvlük və
qurumun İdarə Heyətində təmsilçilik
qlobal su problemlərinin, strateji hədəﬂərin müəyyən edilməsi, qərarların
qəbul olunmasında iştirak baxımından
əhəmiyyətlidir. Bu status dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin və qabaqcıl şirkətlərinin təcrübəsindən yararlanmağa, yeni texnologiyalara daha asan çıxış
əldə etməyə imkan verir.
Məlumat üçün bildirək ki, DSŞ qlobal miqyasda su problemlərinin həlli
məqsədi ilə 1996-cı ildə yaradılıb. Mənzil qərargahı Fransanın Marsel şəhərində yerləşən qurumda 50-dən çox ölkədən 450 üzv təmsil olunur. 2013-cü
ildən DSŞ-yə üzv olan “Azərsu” ASC
2015-2018-ci illərdə təşkilatın İdarə Heyətində təmsil olunub.
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“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı”na uyğun olaraq bölgələrdə içməli su təchizatı
və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması ilə bağlı
mühüm layihələr həyata keçirir. Respublikanın qərb bölgəsinin içməli və suvarma suyu ilə təminatında mühüm
əhəmiyyət daşıyan Şəmkirçay su anbarının istismara verilməsi ətraf şəhər və rayonların içməli su ilə təminatı üçün
böyük imkanlar yaradıb.
Ümumi su tutumu 164,5
milyon kubmetr, faydalı
həcmi isə 156,3 milyon kubmetr olan su anbarının ehtiyatının daxili mənbələr
hesabına formalaşması ölkəmizin su təhlükəsizliyi baxımından strateji əhəmiyyət
daşıyır. Anbarın potensial
ehtiyatı böyük olduğundan
dayanıqlı içməli su təchizatı
üçün etibarlı mənbə hesab
edilir. Üstəlik, burada toplanan yerüstü suların təbii
durulmadan keçməsi onun
təmizlənməsində əlavə üstünlüklər yaradır.
Bütün bunlar nəzərə
alınaraq Şəmkirçay su anbarının yaxınlığında məhsuldarlığı sutkada 140 min
kubmetr və ya saniyədə 1,6
kubmetr olan sutəmizləyici
qurğunun tikintisinə qərar
verilmişdir. Şəmkirçay sutəmizləyici qurğular kompleksinin tikinti layihəsinə qum
ﬁltrləri, reagent təsərrüfatı,

hər birinin tutumu 2500 kubmetr olan 3 ədəd su anbarı, 1
ədəd transformator, xlorator
qurğusu və inzibati bina daxildir.
Qurğunun su təminatı Şəmkirçay su anbarından
ayrılan suvarma kanalı hesabına aparılacaq. Buradan
götürülən su qum süzgəclərdə təmizləndikdən sonra
anbarlara ötürüləcək. Anbarlara daxil olan və çıxan
suyun miqdarı, anbarlarda
toplanan su ehtiyatının həcmi, suyun təzyiqi, siyirtmə-

lərin iş rejimi və işçi vəziyyəti, eləcə də suyun bulanıqlıq
səviyyəsi və qalıq xlorun
miqdarı onlayn rejimdə tənzimlənəcək. Bütün bu proseslərə SCADA sistemi vasitəsilə nəzarət olunacaq. Yeni
yaradılacaq mənbə hesabına
Şəmkir, Samux, Gəncə şəhərləri və magistral kəmərlərin marşrutu üzərində
yerləşən yaşayış məntəqələri dayanıqlı və keyﬁyyətli
içməli su ilə təmin olunacaq.
Şəmkirçay sutəmizləyici
qurğusundan Gəncə şəhərinə suyun verilməsini təmin etmək üçün uzunluğu
27,5 km olan magistral su
kəmərinin tikintisi artıq yekunlaşmış, bu kəmərdən Samux şəhəri və rayonun bəzi

kəndlərinə, eləcə də Göygöl
rayonunun bir sıra kəndlərinin su təchizatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə çıxışlar
verilib. Bununla yanaşı, qur-

ğudan Şəmkir şəhərinədək
16,5 kilometr uzunluğunda
magistral su kəməri tikilərək
şəhər şəbəkəsinə birləşdirilib.
Qeyd edək ki, Gəncə və
Şəmkir şəhərləri üçün alternativ mənbə hesab olunan Şəmkirçay sutəmizləyici qurğusu istismara
verildikdən sonra bu mənbədən Gəncə şəhərinə saniyədə 1141 litr, Şəmkir şəhərinə
187 litr, Samux şəhərinə 85
litr, kəndlərə isə 50 litr içməli su veriləcək. Bu da 3 şəhərdə və ətraf kəndlərdə 400
minədək insanın keyﬁyyətli
və dayanıqlı içməli su təminatına imkan yaradacaqdır.
“Azərsu” ASC-nin sifarişi ilə
inşa edilən Şəmkirçay sutəmizləyici qurğularının inşası
üzrə işlərin artıq 80 faizi yerinə yetirilib və tikinti-quraşdırma işlərinin yaxın 2-3 ay
ərzində başa çatdırılması nəzərdə tutulur.
Ümumilikdə, Şəmkirçay
su anbarı regionların sosialiqtisadi inkişafına vacib töhfədir və müstəqillik illərində
reallaşdırılan ən mühüm layihələrdən biridir. Bu layihə
ərzaq təhlükəsizliyi, insanların həyat şəraitinin, maddi
rifah halının yaxşılaşdırılması, bölgənin içməli suya
olan tələbatının ödənilməsi
baxımından xüsusi əhəmiyyətlidir.
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Товуз районунун 5 кяндинин
су тяъщизаты йахшылашдырылыб

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Əhalinin
içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına dair əlavə
tədbirlər haqqında” 09 aprel 2018-ci il tarixli Sərəncamına uyğun olaraq Tovuz rayonunda həyata keçirilən
layihələr uğurla icra olunub. Cəbhə bölgəsində yerləşən
Tovuz rayonunun 5 kəndində yeni su təchizatı infrastrukturu yaradılıb və kənd sakinlərinin keyﬁyyətli suya
çıxışı təmin edilib.
Bu münasibətlə Tovuz
rayonunun Xatınlı kəndində
keçirilən açılış mərasimində
Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Məmməd
Məmmədov son illər rayonda həyata keçirilən sosial infrastruktur layihələri barədə
məlumat verib. O, qeyd edib
ki, Tovuz şəhəri üçün yeni
su mənbəyinin yaradılması
ilə yanaşı, kəndlərdə də su
layihələri icra olunub. Sudan əziyyət çəkən kəndlərdə
icra olunan layihə mühüm
hadisədir və əhalinin sosialməişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasında içməli su ilə təminat mühüm yer tutur.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Seymur Seyidov
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin
kənd əhalisinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılmasını
xüsusi diqqətdə saxladığını
xatırladaraq bu sahədə işlə-

rin davam etdirildiyini vurğulayıb. Bildirib ki, 2017-ci
ildə 170, 2018-ci ildə isə 41

kənddə içməli su layihələri
icra olunub. Bu il icra edilən
layihələr çərçivəsində kəndlərdə 300 km-dən artıq magistral və paylayıcı su xətləri
çəkilib, 14 subartezian quyusu qazılıb, əhalinin ümumi
istifadəsi məqsədilə 1000dən artıq bulaq quraşdırılıb.
Tədbirdə çıxış edən kənd

sakinləri bildiriblər ki, indiyədək içməli suya olan tələ-

batlarını keyﬁyyətsiz quyu
suları və uzaq məsafələrdən
daşınan artezian suları ilə
ödəyirdilər. Xüsusilə yay aylarında su təminatında çətinliklər yaranırdı. Sakinlər bu
sahədəki problemlərin həllinə göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident İlham
Əliyevə minnətdarlıqlarını
bildiriblər.
Tovuz rayonunda həyata
keçirilən layihələr rayonun
Qədirli, Xatınlı, Çilovdarlı, Qaraxanlı və Əlimərdanlı
kəndlərini əhatə edib. Su təchizatı layihələrinin icrasına
2018-ci ilin yayında başlanılıb. Kənd sakinlərini içməli
su ilə təmin etmək üçün su
mənbəyi subartezian quyuları seçilib. Layihəyə uyğun
olaraq 2 subartezian quyusu
qazılıb, hər birinin tutumu
600 kubmetr olan 2 mövcud
su anbarı yenidən qurularaq istismara verilib. Eyni
zamanda anbar ərazisində
müasir hidrofor tipli nasos stansiyası quraşdırılıb.
Kəndlərdə müxtəlif diametrli borularla 42 km su xətləri
çəkilib və əhalinin ümumi
istifadəsi üçün 184 bulaq
quraşdırılıb. Artıq kəndlərə
suyun verilməsinə başlanılıb. Tovuz rayonunun 5 kəndində icra olunan içməli su
layihəsindən 12 mindən çox
sakin faydalanıb. Su təchizatı ümumi istifadə əsasında
bulaqlar vasitəsilə aparıldığından əhalidən ödəniş tələb
olunmur.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Əhalinin
içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında” 09 aprel 2018-ci il tarixli Sərəncamına uyğun olaraq Ağdam rayonunda icra olunan
içməli su təchizatı layihəsi yekunlaşıb. Layihə çərçivəsində rayonun Hacıturallı və Ballar kəndlərində yeni
içməli su təchizatı infrastrukturu yaradılıb. 31 Dekabr
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il
bayramı ərəfəsində kəndlərə içməli suyun verilməsi ilə
bağlı açılış mərasimi keçirilib.
Kəndlərə içməli suyun
verilməsi münasibəti ilə
Ağdam rayonunun Ballar
kəndində keçirilən tədbirdə
rayon icra hakimiyyətinin
başçısı Vaqif Həsənov son
illər rayonda həyata keçirilən sosial infrastruktur layihələri barədə məlumat verib.

layihələr barədə məlumat
verib. Bildirib ki, Prezident
İlham Əliyev kənd yaşayış
məntəqələrinin içməli su ilə
təmin edilməsini xüsusi vəzifə kimi qarşıya qoyub. Bu
istiqamətdə həyata keçirilən
layihələr sırasında cəbhəyanı ərazilərdə yerləşən kənd-

digər kəndlərdə də belə layihələr icra olunacaq.
Tədbirdə çıxış edən kənd
sakinləri bildiriblər ki, indiyədək içməli suya olan tələbatlarını keyﬁyyətsiz quyu
suları və uzaq məsafələrdən
daşınan artezian suları ilə
ödəyirdilər. Sakinlər bu sa-

istifadəsi üçün 48 bulaq quraşdırılıb. Artıq kəndlərə suyun verilməsinə başlanılıb.
Ağdam rayonunun 2 kəndində icra olunan içməli su
layihəsindən 1000-dən çox
sakin faydalanıb. Su təchizatı ümumi istifadə əsasında
bulaqlar vasitəsilə aparıldı-

lərin içməli su təchizatının
yaxşılaşdırılması
mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Ümumilikdə 2018-ci ildə 41 kəndin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılıb, növbəti illərdə

hədəki problemlərin həllinə
göstərilən diqqət və qayğıya
görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Ağdam rayonunun Hacıturallı və Ballar kəndlərində su təchizatı layihələrinin
icrasına 2018-ci ilin yayında
başlanılıb. Kənd sakinlərini içməli su ilə təmin etmək
üçün su mənbəyi subartezian quyuları seçilib. Layihəyə uyğun olaraq 2 subartezian quyusu qazılıb.
Kəndlərdə müxtəlif diametrli borularla 9,4 km su xətləri
çəkilib və əhalinin ümumi

ğından əhalidən ödəniş tələb
olunmur.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Əhalinin içməli su ilə təminatının
yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında” 09
aprel 2018-ci il tarixli Sərəncamı, eləcə də dövlət investisiya proqramı çərçivəsində
2018-ci ildə icra olunan layihələr 19 rayonunun 41 yaşayış məntəqəsini əhatə edir.
Bu layihələr 58 mindən çox
sakinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılmasına hesablanıb.

Аьдам районунун ъябщя бюлэясиндя йерляшян
2 кяндинин ичмяли су проблеми щялл едилиб

Bildirib ki, cəbhə bölgəsində
yerləşən Ağdam rayonunda içməli su ilə təminat həmişə aktual olub. Əsas su
mənbələrinin işğal altında
olması səbəbindən rayonun
su ilə təminatında çətinliklər
olurdu. Bu baxımdan sudan
əziyyət çəkən kəndlərdə icra
olunan layihə sakinlərin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına səbəb olub.
“Azərsu” ASC-nin sədr
müavini Seymur Seyidov
əhalinin içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən
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Зяйямчай мянбяйиндя йени суэютцрцъц гурьу инша едилир
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 30 mart 2018-ci
il tarixli sərəncamına əsasən, Tovuz
şəhərinin su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yeni su mənbəyi
yaradılır. Bu məqsədlə Zəyəmçayın
yatağında 1774 metr uzunluğunda
drenaj tipli sugötürücü qurğu inşa edilir. Qurğudan saniyədə 100 litr suyun
götürülməsi nəzərdə tutulur. Hazırda
çay yatağında qazıntı və drenaj sistemlərinin qurulması işləri davam etdirilir.
Zəyəmçayın mənbəyində sugötürücü
qurğunun gələn ilin əvvəlində istismara verilməsi nəzərdə tutulur.
Buradan götürüləcək suyun Tovuz
şəhərinə özüaxımlı rejimdə nəqli məqsədilə 530 mm diametrli polad borularla 26 km uzunluğunda magistral su
kəməri çəkilib. Sugötürücü qurğuda

işlər yekunlaşdıqdan sonra magistral
kəmərlə Tovuz şəhərinə içməli suyun
verilməsinə başlanılacaq. Bununla da
yay aylarında şəhərin və ətraf kəndlərin içməli su təminatında indiyə qədər
yaranan problemlər bir daha müşahidə olunmayacaq.

Yeri gəlmişkən, dövlət başçısının
müvaﬁq sərəncamlarına əsasən, Tovuz şəhəri ilə yanaşı, Gədəbəy, Lerik,
Şamaxı şəhərlərində də alternativ su
mənbələrinin yaradılması işləri davam
etdirilir.

"Су нцмуняляринин йохланылмасына даир
мцраъият” електрон хидмяти истифадяйя верилиб

“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti istehlakçılara göstərilən xidmətlərin
asanlaşdırılması, bu sahədə
şəﬀaﬂığın və operativliyin
təmin edilməsi məqsədilə
müasir informasiya texnologiyaların tətbiqini davam
etdirir. “Elektron hökumət”
portalı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi və
elektron xidmətlərin geniş-

ləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
Fərmanına uyğun olaraq
“Azərsu” ASC tərəﬁndən 14cü "Su nümunələrinin yoxlanılmasına dair müraciət” adlı elektron xidmət istifadəyə
verilib.
Yeni xidmət ödənişli əsaslarla içməli su (bulaq, quyu,
kəhriz, subartezian suları və

s.), üzgüçülük-hovuz suyu,
isitmə suyu, suvarma suyu
və tullantı su nümunələrinin
laboratoriyada yoxlanılması
üçün müraciətin edilməsini
nəzərdə tutur.
Bunun üçün www.e-gov.
az portalında qeydiyyatdan
keçmiş vətəndaşlar portalın xidmətlər bölməsində
“Azərsu” ASC, daha sonra
“Su nümunələrinin yoxlanılmasına dair müraciət” adlı
elektron xidməti seçməlidir.
Müraciətin qeydiyyata alınması üçün tələb olunan məlumatları sistemə elektron
formada daxil edilməlidir.
Nümunələr üzrə aparılacaq analizlərin göstəriciləri
seçildikdən sonra istifadəçilər müvaﬁq bölmədə nümunənin yoxlanılması üzrə
xidmət haqları ilə tanış ola
bilər. Sifarişçi xidmətin göstərilməsinə razılıq verdiyini

“Xidmətin həyata keçirilməsi proseduru ilə tanış oldum
və şərtlərlə razıyam” seçimi
ilə təsdiq etməlidir.
Daxil olan müraciətə
“Azərsu” ASC-nin Mərkəzi Laboratoriyasının əməkdaşları tərəﬁndən baxılır və
təqdim olunan məlumatlar
düzgün olduğu təqdirdə
müraciət icra üçün qəbul
olunur. Nümunələrin ünvandan götürülməsi, sifarişçi ilə müqavilə bağlanılması
laboratoriyanın mütəxəssisləri tərəﬁndən təmin edilir.
Ödəniş edildikdən və nümunələrin yoxlanılması yekunlaşdıqdan sonra sifarişçiyə elektron poçt vasitəsilə
məlumat verilir. Analizlərin
nəticələrini Mərkəzi Laboratoriyadan kağız daşıyıcıda
və ya www.e-gov.az portalından elektron formada əldə etmək mümkündür.

BЦЛЛЕТЕН
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АДНСУ-нун ямякдашлары Ъейранбатан Ултрасцзэяъли
Сутямизляйиъи Гурьулар Комплексиня сяфяр едибляр

İçməli su sektorunda
dünyanın unikal qurğularından sayılan Ceyranbatan
Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksinə
müxtəlif sahələri təmsil edən
mütəxəssislərin səfərləri təşkil olunur. Kompleksin bu
dəfəki qonaqları Azərbaycan
Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin (ADNSU) Neftmexanika fakültəsinin professor-müəllim heyəti olub.
Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular
Kompleksi ilə tanışlıq çərçivəsində qonaqlara Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
əhalinin içməli su təchizatı
və kanalizasiya xidmətlərindən istifadəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində

həyata keçirilən layihələr
barədə ətraﬂı məlumat verilib. Bildirilib ki, 2011-ci ildə
təməli qoyulmuş kompleks
2015-ci ildə Prezident İlham
Əliyevin iştirakı ilə istismara
verilib. Məhsuldarlığı saniyədə 6,6 kubmetr və ya sutkada 570 min kubmetr olan
kompleksdə suyun emalı
5280 ədəd membran tipli
süzgəclərdə aparılır. Ənənəvi təmizləmə qurğularından
fərqli olaraq bu kompleksdə
su heç bir kimyəvi təmizlənmə aparılmadan tam qapalı,
avtomatik rejimdə, mexaniki üsulla təmizlənir. Burada emal olunan su Dünya
Səhiyyə Təşkilatının, digər
beynəlxalq qurumların qəbul etdiyi standartlara tam

cavab verir. Qeyd olunub ki,
kompleks 2016-cı ildə AbuDabi şəhərində keçirilmiş
Qlobal Su Sammitində dünyanın ən önəmli su layihələrindən biri seçilib. Bu kompleks hesabına Bakı şəhəri
və Abşeron yarımadasının
böyük hissəsi, ümumilikdə
1 milyondan çox sakin yüksək keyﬁyyətli içməli su ilə
təmin olunub.
Komplekslə tanışlıq çər-

riyasında olub. Qonaqlara
məlumat verilib ki, laboratoriyada Almaniya, Fransa,
ABŞ, Yaponiya və digər ölkələrin beynəlxalq səviyyədə tanınmış şirkətlərinin
avadanlıqları və cihazlarının quraşdırılıb. Bu cihaz və
avadanlıqların köməyi ilə içməli su və tullantı sularının
ﬁziki-kimyəvi və bakterioloji göstəricilərini təyin etmək,
operativ, dəqiq və etibarlı

çivəsində qonaqlar mərkəzi
idarəetmə sistemi - SCADA
otağında idarəetmə proseslərini izləyiblər.
Daha sonra ADNSU-nun
mütəxəssisləri
“Azərsu”
ASC-nin Mərkəzi Laborato-

analizlər aparmaq mümkündür.
Sonda professor və müəllimləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb, mövzu
ilə bağlı müzakirələr aparılıb.

Эянъ екологлар Щювсан Аерасийа Стансийасында
Azərbaycanda içməli su
təchizatı və kanalizasiya sistemləri sahəsində çalışan
mütəxəssislərin peşəkarlığının və praktiki təlim vərdişlərinin, gənc kadrların bu
sahəyə marağının artırılması
istiqamətində kompleks tədbirlər davam etdirilir. Eyni
zamanda, təlim-tədris işinin
müasir səviyyədə qurulması,
texniki-mühəndislik xidmətlərinin innovativ metod və
təcrübə əsasında inkişaf etdirilməsi istiqamətində işlər

həyata keçirilir.
Kompleks tədbirlər çərçivəsində Bakı Mühəndislik Universitetinin bir qrup
tələbəsi Hövsan Aerasiya
Stansiyasında olmuşdur. Səfər zamanı tələbələrə tullantı sutəmizləyici qurğuların
iş prinsipi, tullantı sularının
təmizlənməsi və zərərsizləşdirilməsi texnologiyası, buradakı laboratoriyada analizlərin aparılması prosesi
barədə məlumatlar verilmişdir. Stansiyanın ərazisində

təşkil olunmuş gəzinti zamanı ekologiya mühəndisliyi ixtisası üzrə təhsil alan
tələbələrə “Azərsu” ASC-nin

ekoloji sahədəki fəaliyyəti
barədə geniş bilgilər verilmiş, onları maraqlandıran
suallar cavablandırılmışdır.
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Xaçmaz və Xızı şəhərlərində su
və kanalizasiya, Mingəçevir və Astara şəhərlərində isə su şəbəkələrinin tikintisi yekunlaşıb, Prezident
İlham Əliyevin iştirakı ilə açılış mərasimləri keçirilib.
***
Ağcabədi, Daşkəsən şəhərlərində su və kanalizasiya, Biləsuvar şəhərində kanalizasiya şəbəkələrinin
tikintisi başa çatıb.
***
“Əhalinin içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, həmçinin dövlət investisiya
layihələri çərçivəsində 19 rayonun
əhalisinin sayı 58 min nəfər olan 41
kəndində içməli su layihələri icra
olunub.
***
Prezident İlham Əliyev Mingəçevir, Tovuz, Ağstafa, Şirvan, Lerik və
Ağdaş, Qəbələ şəhərlərinin içməli
su təchizatının yaxşılaşdırılması və
kanalizasiya sistemlərinin yenidən
qurulması, həmçinin istehlakçıların
suölçən cihazlarla təmin edilməsi
haqqında sərəncamlar imzalayıb.
***
Prezident İlham Əliyev Bayıl-Bibiheybət-Lökbatan kollektorunun
inşası, həmçinin Tədris mərkəzinin
yaradılması və kadr hazırlığı layihəsinin icrası ilə bağlı sərəncamlar
imzalayıb.
***
“Babək prospektinin yenidən
qurulması ilə bağlı su və kanalizasi-

ya xətlərinin tikintisi layihəsi” çərçivəsində 20 km magistral və şəbəkə
su xətləri, 3,5 km kanalizasiya xətləri çəkilib və işlər yekunlaşıb.
***
Avtomobil yollarının yenidən
qurulması çərçivəsində Təbriz, Xiyabani, Mir Cəlal və Məsud Davudoğlu küçələrində su və kanalizasiya xətləri yenilənib.
***
“Azərsu” ASC yenidən Dünya
Su Şurasının İdarə Heyətinə üzv seçilib.
***
“Azərsu” ASC tərəﬁndən 4 yeni
elektron xidmət istifadəyə verilib
və xidmətlərin sayı 14-ə çatdırılıb.
Elektron xidmətlər vasitəsilə “Azərsu” ASC-yə 345 min müraciət daxil
olub.
***
2018-ci ildə:
1100 km içməli su xətti tikilib.
350 km kanalizasiya kollektoru
və xətti tikilib.
26 ədəd subartezian quyusu qazılıb.
80 mindən artıq sayğac quraşdırılıb.
Abonentlərin sayğaclaşma səviyyəsi 81 faizə çatdırılıb.
14000 nəfər ilk dəfə mərkəzləşdirilmiş qaydada içməli su ilə təmin
edilib.
41000 nəfərin su təchizatı fasiləsiz rejimə keçirilib.
Fasiləsiz su alanlar Bakı şəhəri
üzrə 81,5 faiz, ölkə üzrə 67,8 faiz təşkil edib.

Азярбайъан, Бакы шящ. Москва пр. 67
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