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Prezident İlham Əliyev qeyd edib 
ki, Azər bay can 44 gün ər zin də ta ri-
xi Qə lə bə qa za na raq öz tor paq la rı nı 
azad et di, düş mə nə sar sı dı cı zər bə lər 
en dir di, Er mə nis ta nı məğ lub et di. Er-
mə nis ta nın 30 il da vam edən iş ğal çı lıq 
si ya sə ti nə son qo yul du və ta ri xi əda lət 
bər pa edil di. Şan lı qə lə bə Azər bay can 
döv lə ti nin gü cü nü nü ma yiş et dir di. 
Bu gün müs tə qil Azər bay can döv lə ti 
özü nün ən şan lı döv rü nü ya şa yır. “Bu 
gün bu, həm si ya si güc dür, iq ti sa di 
güc dür, xalq-iq ti dar bir li yi dir, hər bi 
güc dür və bi zim re gion da oy na dı ğı-
mız müs bət rol dur. Biz bu güc dən is-
ti fa də edə rək qar şı mız da du ran əsas 
və zi fə ni şə rəfl  ə ye ri nə ye tir dik. Er-
mə nis tan or du su 44 gün ər zin də dar-
ma da ğın edil di, de mək olar ki, Er mə-
nis tan or du su yox dur. Mü ha ri bə dən 
son ra mü şa hi də olu nan mən zə rə onu 
gös tə rir ki, bu gün Er mə nis tan si lah lı 

qüv və lə ri fak ti ki ola raq tam da ğı dı-
lıb. Er mə nis tan məğ lub edi lib və biz 
is tə di yi mi zə 44 gün ər zin də nail ola 
bil mi şik. Cəb ra yıl, Fü zu li, Zən gi lan, 
Qu bad lı ra yon la rı nı, keç miş Had rut 
ra yo nu nu, Xo ca vənd ra yo nu nun bö-
yük his sə si ni, Su qo vu şan qə sə bə si ni, 
Mu rov dağ sil si lə si ni və Şu şa şə hə ri ni 
hər bi yol lar la azad et dik. Bü töv lük də 
300-dən çox ya şa yış mən tə qə si hər bi 
yol lar la iş ğal dan azad edil di. Bu nun 
nə ti cə sin də Er mə nis tan fak ti ki ola-
raq diz çök dü, məc bur olub no yab rın 
10-da ka pi tul ya si ya ak tı na im za at dı. 
Be lə lik lə, Ağ dam, La çın və Kəl bə cər 
ra yon la rı bir gül lə at ma dan, bir şə hid 
ver mə dən ge ri qay ta rıl dı”.

2020-ci ilin iq ti sa di ye kun la rın-
dan da nı şan Pre zi dent İl ham Əli yev 
qeyd edib ki,  ötən il bü tün öl kə lər 
üçün iq ti sa di sa hə də ağır il olub, am-
ma Azər bay can di gər öl kə lə rə nis bə-

tən bu və ziy yət dən da ha az it ki lər lə 
çı xıb. Bi zim iq ti sa diy ya tı mız təq ri bən 
4 faiz dən bir qə dər çox aza lıb. Am ma, 
ey ni za man da, qey ri-neft sə na ye si 11 
faiz dən çox, kənd tə sər rü fa tı 2 faiz ar-
tıb. İl ər zin də or ta əmək haq qı və or ta 
pen si ya təq ri bən 13-14 faiz ar tıb. Neft 
Fon du nun və saiti azal ma yıb, ar tıb. 
Bu, bəl kə də bir çox la rı üçün təəc cüb-
lü dür. Çox yox, am ma təq ri bən 0,5 
faiz ar tıb. De mə li, biz öz val yu ta eh-
ti yat la rı mı zı qo ru ya bil mi şik. Bax ma-
ya raq ki, biz ko ro na vi rus la mü ba ri-
zə yə mil yard lar la ma nat yö nəlt mi şik, 
mü ha ri bə apar mı şıq və di gər xərc lər 
olub dur, müavi nət lər, so sial pa ket. 
Bu ya xın lar da qə bul edil miş qə rar lar 
əsa sın da şə hid ailə lə ri nin müavi nə ti 
300 ma nat dan 500 ma na ta qal dı rı lıb. 
Yə ni, bü tün bun lar bö yük ma liy yə yü-
kü dür. Am ma döv lə tin da ya nıq lı lı ğı, 
öl kə mi zin uğur lu si ya sə ti nə ti cə sin də 
biz bu na nail ola bil mi şik.

Azər bay ca nın Av ro pa nın ener-
ji təc hi za tın da ar tan ro lun dan bəhs 
edən döv lə ti mi zin baş çı sı ötən ilin son 
gü nü--de kab rın 31-də Trans-Ad riatik 
Bo ru Kə mə ri nin is tis ma ra ve ril mə si ni 
son də rə cə əla mət dar bir ha di sə ki mi 
sə ciy yə lən di rə rək bu nun la da, Cə nub 
Qaz Dəh li zi nin tam is tis ma ra ve ril mə-
si ni diq qə tə çat dı rıb.  Pre zi dent İl ham 
Əli yev qeyd edib ki, Azər bay can qa-
zı nın ta rix də ilk də fə ola raq Av ro pa 
mə ka nı na da xil ol ma sı öl kə miz üçün  
ta ri xi nailiy yət dir. Döv lət baş çı sı da ha 
son ra  de yib:  “Cə nub Qaz Dəh li zi nin 
tə şəb büs ka rı da bi zik. Əsas ma liy yə 
yü kü nü də biz öz üzə ri mi zə gö tür-
mü şük. Bir çox öl kə lə ri bir ləş di rən 
bu la yi hə gə lə cək də o öl kə lər və di gər 
Av ra si ya öl kə lə ri ara sın da ye ni əmək-
daş lıq for ma tı nın tə mə li ni qo yur. Bu 
əmək daş lıq for ma tı bu gün ar tıq özü-
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Yan va rın 6-da Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye-
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mü şa vi rə ke çi ri lib. Mü şa vi rə ni gi riş nit qi ilə açan döv lət baş çı sı  bil di-
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nü nəq liy yat sek to run da, ti ca rət sek-
to run da gös tə rir, on dan son ra di gər 
sek tor lar da gös tə rə cək. Biz Av ra si-
ya nın ener ji xə ri tə si ni ye ni dən tər tib 
et dik. Biz bir– bi ri nə bağ lı olan 3500 
ki lo metr uzun lu ğun da 3 qaz kə mə ri-
ni in şa et dik. “Şah də niz–2” la yi hə si ni 
is tis ma ra ver dik və ar tıq Av ro pa is teh-
lak çı la rı Azər bay can qa zı nı alır lar. Bu, 
həm on lar, həm də bi zim üçün fay da-
lı dır. Ey ni za man da, di gər la yi hə lər 
üz rə də uğur lu iş lər apa rı lıb. Əmi nəm 
ki, bu la yi hə lə rin iş lən mə si bi zə əla və 
di vi dend lər gə ti rə cək - həm iq ti sa di, 
həm si ya si”.

Pre zi dent İl ham Əli yev son il lər 
öl kə mi zin əl də et di yi uğur la rın dün-
ya nın apa rı cı iq ti sa di dairə lə ri, bir sı ra 
bey nəl xalq ma liy yə ins ti tut la rı tə rə-
fi n dən bir mə na lı ola raq yük sək də yər-
lən di ril di yi ni diq qə tə çat dı rıb. Qeyd 
olu nub ki, Dün ya Ban kı nın “Doing 

Bu si ness” he sa ba tın da 190 öl kə ara-
sın da Azər bay can 28-ci yer də dir. Bun-
dan əla və, Azər bay can 10 ən is la hat çı 
öl kə sı ra sı na da xil edi lib. Bu nun la ya-
na şı, döv lət baş çı sı Da vos Ümum dün-
ya İq ti sa di Fo ru mu nun he sa ba tı nın 
bə zi pa ra metr lə ri ni diq qə tə çat dı rıb: 
“Elekt rik təc hi za tı sə viy yə si - dün ya 
miq ya sın da Azər bay can ikin ci yer də-
dir. Hö ku mə tin də yiş mə yə ca vab deh-
li yi, yə ni ki, is la hat çı ob ra zı əm sa lı na 
gö rə Azər bay can dün ya miq ya sın da 
be şin ci yer də dir. Hö ku mə tin uzun-
müd dət li st ra te gi ya sı - Azər bay can 
10-cu yer də dir. Hö ku mə tin si ya si sa-
bit li yi tə min et mə si - Azər bay can 11-
ci yer də dir. İnf rast ruk tur la yi hə lə ri 
ilə bağ lı - də mir yo lu xid mət lə ri nin 
sə mə rə li li yi 11-ci yer də dir. Ha va yol-
la rı xid mət lə ri nin sə mə rə li li yi – 12-ci 
yer. Av to mo bil yol la rı nın key fi y yə ti 
- 24-27-ci yer lər də yik. Bu he sab la ma 

in ki şaf et mək də olan 74 öl kə ara sın da 
apa rıl mış dır. İnk lü ziv in ki şaf in dek-
si üz rə Azər bay can üçün cü yer də dir. 
Bax, bu, dün ya nın apa rı cı və de yə bi-
lə rəm ki, ən nü fuz lu bey nəl xalq qu-
ru mu olan Dün ya Ban kı nın və dün-
ya nın bir nöm rə li fo ru mu olan Da vos 
Ümum dün ya İq ti sa di Fo ru mu nun he-
sa bat la rı nın nə ti cə lə ri dir”.

Bü töv lük də isə il ər zin də əl də olun-
muş uğur la rın Azər bay ca nın düz gün 
yol da ol ma sı nın mən ti qi nə ti cə si ki mi 
sə ciy yə lən di rən Pre zi dent qeyd edib 
ki, bü tün çə tin lik lə rə bax ma ya raq, iş-
ğa la bax ma ya raq, 1 mil yon qaç qı nın 
ol ma sı na bax ma ya raq, biz bu nailiy-
yət lə ri əl də et mi şik. İn di tor paq lar 
azad edi lib, in di bö yük qa yı dış baş-
lan ma lı dır, bö yük in ki şaf pro ses lə ri 
baş lan ma lı dır. Ona gö rə, əl bətt  ə, biz 
bü tün bu iş lə ri da ha da fəal, da ha da 
məq səd yön lü şə kil də apar ma lı yıq ki, 
Azər bay ca nın im kan la rı nı ge niş lən di-
rək və öl kə mi zin in ki şaf di na mi ka sı nı 
ar tı raq.

Mü şa vi rə də Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Baş na zi ri Əli Əsə dov, Pre-
zi dent Ad mi nist ra si ya sı nın rəh bə ri 
Sa mir Nu ri yev, Baş na zi rin müavi ni 
Şa hin Mus ta fa yev, iq ti sa diy yat na zi-
ri Mi ka yıl Cab ba rov, ma liy yə na zi ri 
Sa mir Şə ri fov, kənd tə sər rü fa tı na zi-
ri İnam Kə ri mov və ener ge ti ka na zi ri 
Pər viz Şah ba zov çı xış edib lər. 
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“Azər su” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə ti nin kol lek ti vi 
Azər bay can Res pub li ka sı-
nın əra zi bü töv lü yü nün tə-
min edil mə si, iş ğal olun muş 
əra zi lə rin azad edil mə si 
uğ run da dö yüş lər də qəh rə-
man lıq nü mu nə si gös tə rə-
rək şə hid olan la rın ailə lə ri nə 
və hər bi əmə liy yat lar nə ti cə-
sin də əlil li yi müəy yən olun-
muş şəxs lə riə dəs tək təd bir-
lə ri nə qo şu lub. Cə miy yə tin 
əmək daş la rı hər ay əmək 

haq la rı nın 1 faizinin kö nül-
lü qay da da "YA ŞAT” Fon-
du na kö çü rül mə si nə qə rar 
ve rib lər. 2020-ci ilin de kabr 
ayı üz rə “Azər su” ASC  tə-
rə fi n dən əmək haq qın dan  
ayır ma lar he sa bı na top la nan 
60625 ma nat fon dun he sa bı-
na kö çü rü lüb.

“YA ŞAT” Fon du Azər-
bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
8 de kabr 2020-ci il ta rix li 
Fər ma nı əsa sın da ya ra dı-

lıb. Fon dun ya ra dıl ma sın-
da məq səd şə hid ailə lə ri nin 
və hər bi əmə liy yat lar nə-
ti cə sin də əlil li yi müəy yən 
olun muş şəxs lə rin so sial 
mü da fi əsi sa hə sin də döv-
lət tə rə fi n dən hə ya ta ke çi-
ri lən təd bir lə rə əla və dəs-
tək ve ril mə si is ti qa mə tin də 
və tən daş cə miy yə ti tə şəb-
büs lə ri nin real laş dı rıl ma sı 
üçün mü va fi q plat for ma nın 

ya ra dıl ma sı, bu sa hə də şəf-
fafl  ı ğın, he sa bat lı lı ğın və ic-
ti mai nə za rə tin tə min edil-
mə si dir.

Qeyd edək ki, “Azər su” 
ASC-nin kol lek ti vi tə rə fi n-
dən 2020-ci il də Azər bay-
ca nın Si lah lı Qüv və lə ri nə 
Yar dım Fon du na və Ko ro-
no vi rus la Mü ba ri zə yə Dəs-
tək Fon du na da ianə lər edi-
lib.

Yaшşat maq na mi nя
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 2020-ci il də öl kə miz də CO VİD-19 
in fek si ya sı ilə mü ba ri zə sa hə sin də də 
cid di işlər gö rü lüb. Qlo bal pan de mi-
ya nın yaratdığı iq ti sa di böh ra nın tə-
sir lə ri nə bax ma ya raq, öl kə miz də mak-
roiq ti sa di sa bit lik tə min olu nub, so sial 
və inf rast ruk tur la yi hə lə ri nin ic ra sı 
da vam et di ri lib.  Ötən il 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 rin yax şı laş dı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də mü hüm ad dım lar atı lıb.

2020-ci il də Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin iş ti ra kı ilə Şəm kir çay su tə miz lə yi ci 
qur ğu su, Ağ ca bə di şə hə ri nin iç mə li su 
və tul lan tı su sis tem lə ri is tis ma ra ve ri-
lib. İş ğal dan azad olun muş Şu şa şə hə-
ri ni nin iç mə li su təc hi za tı nın bər pa sı 
da ilin  ən əla mət dar ha di sə lər indən 
bi ri olub. Şə hə rə Ki çik-Kirs və Za rıs lı 
mən bə lə rin dən su yun ve ril mə si bər-
pa olu nub. Ötən il Ho ra diz şə hə rin də 
iç mə li su, Şəm kir şə hə rin də tul lan tı 
su  şə bə kə lə ri nin ti kin ti si ye kun la şıb, 
Yev lax şə hə rin də iç mə li və tul lan tı su 
la yi hə si nin ic ra sı na baş la nıb. Pir şa-
ğı tul lan tı su tə miz lə yi ci qur ğu la rı nın 
ti kin ti si də ötən il ye kun la şıb, qur ğu-
nun da şı yı cı kol lek to ru nun in şa sı na 
baş la nıb.  

He sa bat döv rün də iç mə li su dan 
əziy yət çə kən 14 kən ddə iç mə li su la-
yi hə lə ri ic ra olu nub. Ey ni za man da, 
Ba kı şə hə ri və Ba kıət ra fı kənd və qə-
sə bə lər də iç mə li su, ka na li za si ya və 
ya ğış su la rı la yi hə lə ri hə ya ta ke çi ri lib. 

He sa bat  döv rün də Ba kı şə hə ri və 
re gion lar da 654 km ma gist ral və şə-
bə kə su xət lə ri, 297 km ka na li za si ya 
kol lek to ru və xət lə ri, ümu mi tu tu mu 
23500 kub metr olan 11 su an ba rı in şa 
edi lib, 38 su bar te zian qu yu su qa zı lıb. 
Gö rül müş iş lər nə ti cə sin də  fa si lə siz 
iç mə li su ilə tə min olu nan əha li nin xü-
su si çə ki si öl kə üz rə 70,5 faizə, Ba kı şə-
hə ri üz rə isə 81,6 faizə  yük sə lib. 

Son ra İq ti sa diy yat və uçot ida rə-

si nin rəisi Ya şar Kəl bi yev  “Azər su” 
ASC-nin 2020-ci ili üz rə gə lir lər və 
xərc lər sme ta sı nın ic ra sı ba rə də mə lu-
mat ve rib. Qeyd olu nub ki, 2020-ci il də 
dün ya da və öl kə miz də baş ve rən ko-
ro na vi rus pan de mi ya sı və onun qar şı-
sı nın alın ma sı üçün gö rü lən təd bir lər 
gə lir lər və xərc lər sme ta sı nın ic ra sı na 
da öz tə si ri ni gös tər ib. Cə miy yə tin 
gə lir lə ri və da xi loma la r da nis bi azal-
ma qey də alı nıb. bu na mü va fi q ola raq 
xərc lər də də azal ma mü şa hi də edi lib. 

Su və ka na li za si ya sis tem lə ri nin is-
tis ma rı de par ta men ti nin rəisi Əbül fəz 
Kə rim za də 2020-ci il də gö rül müş iş lər 

ba rə də mə lu mat ve rə rək bil di rib ki, 
2020-ci il də “Azər su” ASC tə rə fi n dən  
1 milyon 607 min 600 abo nen tə xid mət 
gös tə ri lib. He sa bat döv rün də 42 min 
abo nen tin su təc hi za tı yax şı laş dı rı lıb, 
32 min abo nent isə fa si lə siz re ji mə ke-
çi ri lib. Ötən il 54 na sos stan si ya sı nın 
faəliy yə tinin da yan dı rıl ma sı elekt rik 
ener ji si və is tis mar xərc lə ri nə qə naət 
et mə yə, su yun key fi y yət gös tə ri ci lə ri-
nin təh lü kə siz li yi nə,  ya rar lı elekt rik 
və me xa ni ki ava dan lıq lar dan is ti fa də 
xərc lə rinin mi ni mu ma en di ril mə si nə 
im kan ya ra dır. Ba kı şə hə ri üz rə 6 ədəd 
na sos stan si ya sın da hid ro for tip li na-
sos lar qu raş dı rı la raq fa si lə siz su tə mi-
na tına nail olunub.

2020-ci il də iç mə li su şə bə kə lə ri nin 
profl  ak tik ye ni lən mə si təd bir lə ri çər-
çi və sin də 78 km ye ni su xətt  i çə ki lib, 

75 km şə bə kə ca ri tə mir olu nub. Ey ni 
za man da, 2347 ədəd si yirt mə də yiş di-
ri lib, 343 ədəd ye ni si yirt mə qu raş dı rı-
lıb, 2150 si yirt mə isə tə mir olu nub.

Ötən il təs diq olun muş plan qra-
fi  kə əsa sən yu yul ma sı plan laş dı rı lan 
980 su an ba rın dan 875 ədə di yu yu lub, 
68-nin fəaliy yə ti da yan dı rı lıb, 37 ədə-
di nin yu yul ma sı ilə bağ lı müəy yən 
çə tin lik lər ya ran dı ğı üçün 2021-ci ilin 
plan qra fi  ki nə sa lı nıb.

Tul lan tı su şə bə kə lə ri nin ida rə 
olun ma sı ilə bağ lı Ab şe ron ya rı ma da sı 
üz rə 220, re gion lar da isə 114 bi na nın 
zir zə mi lə rin də tə mir iş lə ri apa rıl ıb. 

He sa bat döv rün də 702 km tul lan tı su 
xətt  i, 44 min ba xı cı qu yu,  106 km ya-
ğış su xət lə ri, 5200 ya ğış su yu qu yu su, 
4500 bar maq lıq tə miz lə nib.  Ab şe ron 
ya rı ma da sın da eko lo ji cə hət dən təh-
lü kə li (daş ma eh ti ma lı, xo şa gəl məz 
qo xu və s.) olan 22 gö lün su sə viy yə-
si nə za rət də sax la nı lıb. Ötən il iç mə li 
su şə bə kə lə rin də 73515, ka na li za si ya 
şə bə kə lə rin də isə 132293 qə za baş ver-
ib. Qəza hallarının vaxtında aradan 
qaldırılması  tə min olu nub. 

Elekt ron ida rəet mə və müasir tex-
no lo gi ya lar de par ta men ti nin rəisi 
Emil Əh mə dov in for ma si ya və kom-
mu ni ka si ya tex no lo gi ya la rı sa hə sin-
də 2020-ci il də gö rül müş iş lər ba rə də 
mə lu mat ve rib. Bil di rib ki, gös tə ri lən 
xid mət lə rin əl ça tan ol ma sı, və tən daş 
mü ra ciət lə ri nin asan laş dı rıl ma sı, və-

"Азярсу" АСЪ-дя 2020-ъи илин    
 “Azər su” ASC-nin səd ri 

Qorx maz Hü sey nov 2020-ci ilin 
qə lə bə ili ol du ğu nu qeyd edə rək 
bil di rib ki, Ali Baş Ko man dan İl-
ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə mü-
zəff  ər Azər bay can or du su tor paq-
la rı mı zı iş ğal dan azad edib.
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   йе кун ла рына щяср олунмуш иълас кечирилиб
tən daş la rı və Cə miy yə ti va hid plat-
for ma da bir ləş di rə cək, və tən daş la ra 
şəx si ka bi net lə ri va si tə si lə xid mət lə-
rin ope ra tiv, müş tə ri məm nu niy yə ti 
prin sip lə ri çər çi və sin də hə ya ta ke çi-
ril mə si ni tə min edən və kom mu nal 
qu rum lar ara sın da bir ilk olar ye ni 
Elekt ron Su por ta lı ya ra dı lıb. He sa-
bat döv rün də 1 ye ni elekt ron xid mət 
(“e-fak tu ra”) is ti fa də yə ve ri lib və bu-
nun la da elekt ron xid mət lə rin sa yı 
19-a çat dı rı lıb. Ümu mi lik də təq dim 
edi lən 19 xid mə tə 2020-ci il ər zin də 
231000 mü ra ciət daxil olu b.

2020-cu il də Və tən daş la ra Xid mət 
və So sial İn no va si ya lar üz rə Döv lət 
Agent li yi nin “Asan xid mət” və “Asan 
Kom mu nal” mər kəz lə rin də “Azər su” 
ASC-nin xid mət böl mə lə ri nin əha tə 
dairə si ge niş lə nib. Ötən il  Ağ ca bə di, 
Kür də mir, To vuz və Ba la kən  şə hə rin-
də ye ni ist fa də yə ve ril miş “Asan xid-
mət” mər kə zin də “Azər su” ASC-nin 
xid mət böl mə si ya ra dı lıb. Ümu milk də 
bü tün xid mət böl mə lə ri nə və tən daş lar 
tə rə fi n dən müx tə lif mə sə lə lər lə bağ lı 
81 mi nə dək mü ra ciət edi lib. 

“Azər su” ASC-yə aid bü tün ye ral tı 
və ye rüs tü inf rast ruk tur mə lu mat la rı-
nın top lan dı ğı Azər su CİS Coğ ra fi  İn-
for ma si ya Sis te mi nin ba za sı ge niş lən-
di ri lib. He sa bat döv rün də Azer su GİS 
Coğ ra fi  İn for ma si ya Sis te mi nin ba za sı 
ge niş lən di ri lib. Ha zır da sis tem də 20 
192 km iç mə li su, 9170 km ka na li za-
si ya şə bə kə si, 260 km ya ğış su yu şə-
bə kə si, 10580 ədəd qur ğu və qur ğu 
komp lek si, 515005 bi na və ti ki li mə-
lu ma tı, 19859 km yol mə lu ma tı möv-
cud dur. 

Ti  kil  mək  də Olan Ob  yekt  lə  rin Mü -
diriy  yə  ti  nin di  rek  to  ru Səid Sa  la  yev                   
2020-ci il  də in  ves  ti  si  ya proq  ram  la  rı  na 
uy  ğun ola  raq öl  kə  nin su təc  hi  za  tı və 
tul  lan  tı su  la  rı  nın axı  dıl  ma sı sis tem lə-
ri nin ye ni dən qu rul ma sı is ti qa mətin də 
gö rül müş iş lər ba rə də mə lu mat ve rib. 
Qeyd olu nub ki, ötən il büd cə və saiti 
və bey nəl xalq la yi hə lər çər çi və sin də 

res pub li ka nın şə hər və ra yon mər kəz-
lə rin də la yi hə lə rin ic ra sı da vam et di-
ri lib. Bu la yi hə lər çər çi və sin də 57 km 
ma gist ral, 461 km şə bə kə su xətt  i, 238 
km ka na li za si ya xət lə ri in şa olu nub. 

Kənd ya şa yış mən tə qə lə ri nin iç-
mə li su təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı  
la yi hə lə ri çər çi və sin də Si yə zən ra yo-
nu nun Sə dan və Ey ni bu laq, Şa ma xı-
nın Ha cı qə dir li, Şab ra nın Tax ta lar, 
Le ri kin Pi ran, As ta ra nın Ba la Şa ha ğac 
və Qa mı şo ba kənd lə rin də 91 km su 
xətt  i çə ki lib, 88 ədəd su bu la ğı, 1 ədəd 
su qə bu le di ci qur ğu, 2 ədəd su na sos 
stan si ya sı və ümu mi həc mi 350 m3 
olan 5 ədəd su an ba rı ti ki lib. 
Əha li si nin sa yı 65 min nə fər olan 

15 ra yo nun 24 ya şa yış mən tə qə lə rin də 
əkin sa hə lə ri nin və əkin üçün is ti fa də 
olu nan hə yat ya nı tor paq sa hə lə ri nin 
su var ma su yu ilə tə mi na tı nın yax şı-
laş dı rıl ma sı la yi hə si üz rə 23 ədəd su-
bar te zian qu yu su qa zı lıb.

2020-ci il də Ba kı şə hə rin də və Ba-
kıət ra fı 20 qə sə bə də (Ma sa zır, Kor göz, 
Güz dək, Müş fi  qa bad, Ba dam dar, Ra-
ma na, Mər də kan, Sa bun çu, Qa ra çu-
xur, Nov xa nı, Zığ, Meh diabad, Bi nə, 
Bil gəh, Bi nə qə di, Bül bü lə, Əmir can, 
Ələt, Ye ni Su ra xa nı və Su lu tə pə qə-
sə bə lə rin də) ümu mi lik də  müx tə lif 
diametr li 136 km ma gist ral və şə bə kə 
su xət lə ri,  60  km ka na li za si ya və ya-

ğış su yu xət lə ri çə ki lib, 17 min ədəd su 
say ğa cı qu raş dı rı lıb.

“İs teh lak çı la rın suöl çən ci haz lar la 
tə min edil mə si ilə bağ lı mə həl lə da xi-
li, bi na da xi li su təc hi za tı sis tem lə ri nin 
ye ni dən qu rul ma sı və məişət su say-
ğac la rı nın qu raş dı rıl ma sı” la yi hə si 
çər çi və sin də 38 km şə bə kə su xət lə ri 
çə ki lib, 14 min dən çox say ğac qu raş-
dı rı lıb. 

  “Azər su” ASC-nin səd ri Qorx maz 
Hü sey nov ic la sa ye kun vu ra raq 2021-
ci il də gö rü lə cək iş lər ba rə də mə lu mat 
ve rib. Qeyd olu nub ki, 2021-ci il də şə-
hər və ra yon mər kəz lə rin də la yi hə lə-
rin ic ra sı da vam et di ri lə cək, iş ğal dan 
azad olun muş əra zi lə rin su təchizatı 
məq sə di lə təd bir lər gö rü lə cək. Ca ri il-
də  iç mə li su dan əziy yət çə kən kənd-
lər də ye ni la yi hə lər ic ra olu na caq. 

Səhm dar Cə miy yə ti nin səd ri iq ti-
sa di sə mə rə li li yin ar tı rıl ma sı, is tis mar 
fəaliy yə ti nin güc lən di ril mə si, qə za la-
rın ope ra tiv ara dan qal dı rıl ma sı, iç-
mə li su və ka na li za si ya xid mət lə rin-
dən qey ri-qa nu ni is ti fa də hal la rı nın 
aş kar lan ma sı və mü va fi q təd bir lər 
gö rül mə si, in for ma si ya və kom mu ni-
ka si ya tex no lo gi ya la rın dan is ti fa də nin 
tət bi qi nin ge niş lən di ril mə si, müş tə ri 
məm nun lu ğu nun tə min olun ma sı və 
di gər və zi fə lər ba rə də tap şı rıq lar ve-
rib. 
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Son il  lər su təc  hi  za  tı  nın 
əha  tə dairə  si  nin ge  niş  lən -
di  ril  mə  si, əha  li  nin fa  si  lə  siz 
və key  fi y  yət  li su təc  hi  za  tı 
üçün ye  ni inf  rast  ruk  tur  la  rın 
is  tis  ma  ra ve  ril  mə  si ilə əla -
qə  dar elekt  rik ener  ji  si, mal-
ma  te  rial, nəq  liy  yat və tə  mir 
xərc  lə  ri ar  tıb, həm  çi  nin, 
Səhm  dar Cə  miy  yət üz  rə iş -
çi  lə  rin sa  yı  nın və əmək  haq -
la  rın yük  səl  mə  si nə  ti  cə  sin -
də möv  cud ta  rifl   ər  lə gə  lir  lər 
fəaliy  yət üz  rə xərc  lə  ri qar  şı -
la  mır. Bu xərc  lə  rin ödə  nil -
mə  si üçün döv  lət büd  cə  sin -
dən sub  si  di  ya ay  rı  lır.

Ta  rif (qiy  mət) Şu  ra  sı  nın 
ic  la  sın  da “Azər  su” ASC-nin 
tək  li  fi  əsa  sın  da əha  li üz  rə 
su təc  hi  za  tı və tul  lan  tı su -
la  rı  nın axı  dıl  ma  sı xid  mət -
lə  ri  nin ta  rifl   ə  ri  nə ye  ni  dən 
ba  xı  lıb.

Su təc  hi  za  tı və tul  lan -
tı su  la  rı  nın axı  dıl  ma  sı xid -
mət  lə  ri  nin fa  si  lə  siz  li  yi  nin 
tə  min edil  mə  si və Səhm  dar 
Cə  miy  yə  tin ma  liy  yə-tə  sər -
rü  fat fəaliy  yə  ti  nin sağ  lam -
laş  dı  rıl  ma  sı üçün 1 m3 su 
təc  hi  za  tı  nın ta  ri  fi  ƏDV da -
xil ol  maq  la əha  li üz  rə Ba  kı, 
Sum  qa  yıt, Xır  da  lan şə  hər  lə -
ri və Ab  şe  ron ra  yo  nu üçün 
70 qə  pik, di  gər in  zi  ba  ti əra -
zi va  hid  lə  ri üz  rə 60 qə  pik, 
tul  lan  tı su  la  rı  nın axı  dıl  ma -
sı xid  mə  ti  nin ta  ri  fi  isə öl  kə 
üz  rə bir kub metr üçün 30 
qə  pik sə  viy  yə  sin  də təs  diq 
edi  lib.

Ta  rif də  yi  şik  li  yi nə  ti  cə -
sin  də “Azər  su” ASC-nin 
döv  lət büd  cə  sin  dən ası  lı  lı  ğı 
aza  la  caq, büd  cə  də sər  bəst -
lə  şən və  sait öl  kə  də hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən sis  tem  li və da  vam  lı 
xa  rak  ter da  şı  yan so  sial si  ya -
sə  tə uy  ğun ola  raq, so  sial  yö -
nüm  lü təd  bir  lə  rə yö  nəl  di  lə -
cək.

Qeyd edək ki, su təc -
hi  za  tı və tul  lan  tı su  la  rı  nın 
axı  dıl  ma  sı xid  mət  lə  ri üz  rə 
so  nun  cu qiy  mət tən  zim  lən -
mə  si 13 may 2016-cı il ta  ri -
xin  də apa  rı  lıb. Ötən müd -
dət ər  zin  də abo  nent  lə  rin 
sa  yı 200 min  dən çox ar  tıb, 
“Azər  su” ASC tə  rə  fi n  dən 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən su təc  hi  za -
tı  nın əha  tə dairə  si 50%-dən 
70%-ə, fa  si  lə  siz su təc  hi  za  tı 

isə 65,6%-dən 70,5%-ə yük -
sə  lib.

Çox  mən  zil  li ya  şa  yış bi -
na  la  rı  nın mər  kə  zi isit  mə 
və is  ti su ilə təc  hiz edil  mə  si 
məq  sə  di  lə təş  ki  la  ti-hü  qu  qi 
for  ma  sın  dan ası  lı ol  ma  ya -
raq hü  qu  qi və fi   zi  ki şəxs  lə  rə 
gös  tə  ri  lən xid  mət  lə  rə gö  rə 
ödə  niş  lər bi  na  da yer  lə  şən 
mü  va  fi q is  teh  lak  çı qru  pu  na 

uy  ğun ola  raq təs  diq edil  miş 
ta  rifl   ər  lə hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

“Azə  ris  ti  lik  təc  hi  zat” Açıq 
Səhm  dar Cə  miy  yə  ti üz  rə 1 
m3 su təc  hi  za  tı  na gö  rə (tul -
lan  tı su  la  rı  nın axı  dıl  ma  sı 
xid  mət  lə  ri də da  xil ol  maq -
la) ta  rif ƏDV ilə bir  lik  də 
Ba  kı, Sum  qa  yıt, Xır  da  lan 
şə  hər  lə  ri və Ab  şe  ron ra  yo -
nu üçün 1 ma  nat, di  gər in -
zi  ba  ti əra  zi va  hid  lə  ri üçün 
isə 90 qəpik təs  diq edi  lir. 

Su  dan xam  mal ki  mi is  ti -
fa  də edən is  teh  lak  çı qru  pu 
üz  rə su  yun is  ti  fa  də tə  yi  na -
tın  dan ası  lı ol  ma  ya  raq 1 m3 
su üçün (tul  lan  tı su  la  rı  nın 
axı  dıl  ma  sı xid  mət  lə  ri də 
da  xil ol  maq  la) ta  rif ƏDV ilə 
bir  lik  də 8 ma  nat təş  kil edir.  

Say  ğac qu  raş  dı  rıl  ma -
yan əha  li is  teh  lak  çı qru  pu 
üz  rə bir nə  fər üçün ay  lıq 
su is  teh  la  kı nor  ma  sı 5 kub -
metr  dir. Tul  lan  tı su  la  rı  nın 
axı  dıl  ma  sı xid  mə  ti  nə gö  rə 
ödə  niş mü  va  fi q xid  mət şə -
bə  kə  si möv  cud ol  du  ğu təq -
dir  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

“Azər  su” Açıq Səhm  dar Cə  miy  yə  ti tə  rə  fi n  dən 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən iç  mə  li su təc  hi  za  tı və tul  lan  tı su -
la  rı  nın axı  dıl  ma  sı xid  mət  lə  ri  nin ta  rifl   ə  ri də  yiş  di -
ri  lib.  Ta  rif Şu  ra  sı  nın ic  la  sın  da “Azər  su” ASC-nin 
mü  ra  ciəti  nə ba  xı  lıb və mü  va  fi q qə  rar qə  bul edi  lib.  

S
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Ич  мя  ли су тяъ  щи  за  ты вя тул  лан  ты су  ла  ры  нын 
ахы  дыл  ма  сы хид  мят  ля  ри  нин та  риф  ля  ри дя  йиш  ди  ри  либ

 İçməli su təc  hi  za  tı və tul  lan  tı 
su  la  rı  nın axı  dıl  ma  sı xid  mət  lə  ri  nin ta  rifl   ə  ri
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“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”  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. La yi hə çər çi və sin 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 ve ri lə cək. 

Gən cə şə hə ri ni da ya nıq-
lı və key fi y yət li 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 nın 
eh ti yat la rın dan is ti fa də 
olun ma sı qə ra ra alı nıb. Bu 
məq səd lə ötən müd dət-
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 su 
kə mə ri çə ki lib. Qı zıl qa ya 
su mən bə yin də bər pa-ye-
ni dən qur ma iş lə ri apa rı-
lıb, ümu mi tu tu mu 12  min  
kub metr  olan 3 su an ba rı, 
11 km ma gist ral su xət lə ri 
in şa edi lib. Ötən müd dət də 
Göy göl və Qı zıl qa ya mən-
bə lə rin dən şə hə rə su yun 
ve ril mə si tə min edi lib. Gən-
cə şə hə ri nin iç mə li su tə lə-
ba tı nın bö yük his sə si 2020-

ci  ilin mar tın da is tis ma ra 
ve ril miş Şəm kir çay su tə-
miz lə yi ci qur ğu su he sa bı na 
tə min olu nur. Məh sul dar lı-
ğı sut ka da 140 min kub metr 
olan su tə miz lə yi ci qur ğu-
dan şə hə rə su yun ve ril mə si 
üçün ötən müd dət də 27,5 
km Şəm kir çay-Gən cə ma-
gist ral su kə mə ri ti ki lib.

Gən cə şə hə ri nin bö yük-
lü yü nə zə rə alı na raq 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 mər hə lə li şə kil də hə ya ta 
ke çi ri lir. Ha zır da ic ra olu-
nan 4-cü mər hə lə çər çi və-
sin 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 və say ğac laş ma 
iş lə ri  ba şa çat dı rıl ıb. Bu 
mər hə lə də 317,7 km su şə bə-
kə si , 180,6 km ka na li za si ya 

şə bə kə si, 20,5 km ma gist ral 
su kə mə ri, 58,8 km ka na li za-
si ya kol lek to ru nun, o cüm-
lə dən ümu mi tu tu mu 11000 
kub metr olan 2 ədəd su an-
bar ı nın ti kin ti si ba şa çat dı-
rı lı lıb. Ümu mi lik də Gən cə 
şə hə rin də 855 km iç mə li su, 
813 km ka na li za si ya şə bə kə-
si nin ya ra dıl ma sı nə zər də 
tu tu lur. İn di yə qə dər 379 km 
iç mə li su, 329 km tul lan tı su 
şə bə kə si ye ni dən qu ru lub.

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 110 min kub-
metr la yi hə lən di ri lən tə miz-
lə yi ci qur ğu da tə miz lə nib 
kə nar laş dı rı la caq. Şə bə kə-
nin qa lan his sə si nin ti kin ti si 
növ bə ti mər hə lə lər də hə ya ta 

ke çi ri lə cək.
Qeyd edək ki, Azər bay-

can hö ku mə ti və 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 
şə hə ri ilə ya na şı, Şə ki şə hə-
rin də də iç mə li su təc hi za tı 
və ka na li za si ya sis tem lə ri-
nin bir his sə si ye ni dən qu-
ru lub.

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 olan 
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 
sü rət lə da vam et di ri lir. 

Эянъядя су вя канализасийа лайищясинин  
4-ъц мярщяляси цзря ишляр йекунлашыб
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2020-ci il də “Azər su” 
ASC-nin da xi li im kan la rı 
he sa bı na To vuz ra yo nu nun 
Düz Cır da xan, Cə lil li və Dö-
nük Qı rıq lı, Gə də bə yin Tərs-
yer, Saat lı nın Nə ri man kənd 

və Mu sa lı kən din də ki məc-
bu ri köç kün qə sə bə si nin, 
Ağs ta fa nın Kö çəs gər kən-
di nin, Ağ ca bə di ra yo nun-
da La çın dan olan məc bu ri 
köç kün lə rin ya şa dı ğı qə sə-
bə nin, Qo bus tan ra yo nu nun 
Sün dü kən di nin qə sə bə ad-
la nan əra zi si nin iç mə li su 
təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma-
sı ilə bağ lı la yi hə lər ic ra olu-
nub. 25 min dən çox sa ki nin 

ya şa dı ğı bu kənd lər də 91 
km su xət lə ri çə ki lib, əha li-
nin ümu mi is ti fa də si üçün 
88 ədəd bu laq qu raş dı rı lıb. 

Bu nun la ya na şı, möv cud 
şə bə kə lər üzə rin də ye ni lən-
mə iş lə ri apa rı lıb. Ötən müd-
dət də 81 km ye ni su xətt  i çə-
ki lib, möv cud şə bə kə nin 76 
km-lik his sə si ca ri tə mir olu-
nub. Şə bə kə lər də su yun op-

ti mal ida rə olun ma sı məq sə-
di lə 343 ədəd ye ni si yirt mə 
qu raş dı rı lıb, 2347 si yirt mə 
də yiş di ri lib,  2150-si tə mir 
olu nub. Ey ni za man da, şə bə-
kə üzə rin də 71 ye ni na so sun  
qu raş dı rıl ma sı, 1335-nin tə-
mi ri, 67-nin də yiş di ril mə si 
iş lə ri apa rı lıb.  2020-ci il də 60 
ye ni elekt rik mü hər ri ki qu-
raş dı rı lıb, 617-si  tə mir olu-
nub, 30-u də yiş di ri lib. Ötən 
müd dət də 74 mi nə dək ye ni 
say ğac qu raş dı rı lıb və də yiş-
di ri lib.

He sa bat döv rün də Ab şe-
ron ya rı ma da sı üz rə 220, re-
gion lar da isə 114 çox mən zil li 
ya şa yış bi nas nın zir zə mi lə-
rin də tə mir iş lə ri apa rı lıb. 

Ümu mi lik də bü tün ma-
liy yə mən bə lə ri he sa bı na 
2020-ci il də 654 km ma gist-
ral və şə bə kə iç mə li su xətt  i, 
297 km tul lan tı su  xət lə ri və 
kol lek tor lar, ümu mi tu tu mu 
23500 kub metr olan 11 su 
an ba rı ti ki lib, 38 su bar te zian 
qu yu su qa zı lıb, 88 su bu la ğı 
və 31 min  ədəd say ğac qu-
raş dı rı lıb. Hə ya ta ke çi ri lən 
təd bir lər nə ti cə sin də 48 min 
abo nent ilk də fə mər kəz ləş-
di ril miş qay da da iç mə li su 
alıb, 32 min nə fə rin isə su 
təc hi za tı fa si lə siz re ji mə ke-
çi ri lib. Bu nun la da, fa si lə siz 
iç mə li su ilə tə min olu nan 
əha li nin xü su si çə ki si  Ba-
kı şə hə ri üz rə isə 81,6 faizə, 
öl kə üz rə isə 70,5 faizə yük-
sə lib.

Да хи ли им кан лар ще са бы на 
ти кин ти-гу раш дыр ма иш ля ри апа ры лыр

“Azər su” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə ti Ba kı 
şə hə ri və Ab şe ron ya-
rı ma da sın da, elə cə də 
re gion lar da iç mə li su və 
ka na li za si ya la yi hə lə ri 
hə ya ta ke çi rir. Bu la yi-
hə lə rin bir qis mi “Azər-
su” ASC-nin da xi li im-
kan la rı hesabına ic ra 
olu nur. Səhm dar Cə miy-
yə tin gös tər di yi xid mət-
lər dən da xi lol ma la rın 
bir his sə si 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 na yö nəl di lir. 
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La  yi  hə Ba  kı-Sum  qa  yıt 
av  to  mo  bil yo  lu  nun ya  xın -
lı  ğın  dan baş  la  ya  raq Sa  ray 
qə  sə  bə  sin  dən keç  mək  lə 
Sum  qa  yıt şə  hə  ri  nə qə  dər 
bö  yük bir əra  zi  ni əha  tə 
edir. Sa  ray qə  sə  bə  si  nin 
Ye  ni ya  şa  yış mas  si  vin  də 
mər  kəz  ləş  miş ka  na  li  za  si -
ya sis  tem  lə  ri ol  ma  dı  ğın  dan 
tul  lan  tı su  la  rı  nın axı  dıl  ma -
sın  da prob  lem  lər ya  ra  nır. 

Əha  li tul  lan  tı su  la  rı  nı sep -
tik qur  ğu  la  ra (şam  bo  la  ra) 
və ya ti  kin  ti nor  ma  la  rı  na 
uy  ğun ol  ma  ya  raq çə  kil  miş 
fər  di xət  lər  lə  ya  xın  lıq  da  kı 
su  tu  tar  la  ra axı  dır. Bu  ra  da 
ya  ra  nan tul  lan  tı su  la  rı  nın 
mər  kəz  ləş  di  ril  miş şə  kil  də 
top  la  nıb kə  nar  laş  dırl  ma  sı -
nı tə  min et  mək məq  sə  di  lə 
“Azər  su” ASC tə  rə  fi n  dən 
la  yi  hə ha  zır  la  nıb və bu ilin 

yan  va  rın  dan ti  kin  ti-qu  raş -
dır  ma iş  lə  ri  nə baş  la  nı  lıb.

La  yi  hə  yə əsa  sən qə  sə -
bə əra  zi  sin  də 200-800 mm 
diametr  li bo  ru  lar  la 13 km 
uzun  lu  ğun  da ka  na  li  za  si  ya 
xətt   i çə  ki  lə  cək. Tul  lan  tı su -
la  rı  nın kol  lek  to  ra axı  dıl  ma -
sı  nı tə  min et  mək üçün kol -

lek  to  run marş  ru  tu bo  yu 250  
nöq  tə  də ba  xış qu  yu  la  rı in  şa 
edi  lə  cək və ev  lə  rə  bir  ləş  mə -
lər ve  ri  lə  cək. Ye  ni ya  şa  yış 
mas  si  vi  nin rel  yef ba  xı  mın -
dan çö  kək  də yer  lə  şən his  sə -
si  nin tul  lan  tı su  la  rı  nın  kol -
lek  to  ra ötü  rül  mə  si  ni tə  min 
et  mək üçün məh  sul  dar  lı  ğı 
sut  ka  da 4800 kub  metr olan 
ka  na  li  za  si  ya na  sos stan  si -

ya  sı və 1 km uzun  lu  ğun  da 
təz  yiq  li xətt   in ti  kin  ti  si də 
nə  zər  də tu  tu  lur. La  yi  hə  nin 
sü  rət  li ic  ra  sı məq  sə  di  lə ha -
zır  da ti  kin  ti-qu  raş  dır  ma iş -
lə  ri ey  ni vaxt  da 5 nöq  tə  də 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Kol  lek  to  run 
ti  kin  ti  si  nin 2021-ci ilin 3-cü 
rü  bün  də ba  şa çat  dı  rıl  ma  sı 

nə  zər  də tu  tu  lur.
Ye  ni kol  lek  tor Sum  qa  yıt 

şə  hə  rin  də  ki möv  cud 1000 
mm diametr  li ka  na  li  za  si  ya 
kol  lek  to  ru  na bir  ləş  di  ri  lə  cək. 
Tul  lan  tı su  la  rı bu kol  lek  tor 
va  si  tə  si  lə Sum  qa  yıt tul  lan -
tı su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu  su  na 
yö  nəl  di  ri  lə  cək və bu  ra  da tə -
miz  lə  nib kə  nar  laş  dı  rı  la  caq -
dır.

“Azər  su” Açıq Səhm  dar Cə  miy  yə  ti Ab  şe  ron 
ra  yo  nu  nun Sa  ray qə  sə  bə  sin  də əha  li  nin tul  lan -
tı su  la  rı  nın axı  dıl  ma  sı  xid  mət  lə  rin  dən is  ti  fa -
də  si  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di  lə ye  ni la -
yi  hə  nin ic  ra  sı  na baş  la  yıb. Sa  ray qə  sə  bə  si  nin 
Ye  ni ya  şa  yış mas  si  vi ad  la  nan əra  zi  sin  də in  şa 
edi  lən ye  ni ka  na  li  za  si  ya kol  lek  to  ru bu  ra  da 
for  ma  la  şan tul  lan  tı su  la  rı  nın eko  lo  ji tə  ləb  lə -
rə uy  ğun  ida  rə olun  ma  sı  nı tə  min edə  cək. 

Са рай гя ся бя син дя йе ни 
ка на ли за си йа кол лек то ру  ти килир



2 fev ral - Azər bay can 
Gənc lə ri Gü nü mü na si bə-
ti lə “Azər su” Açıq Səhm-
dar Cə miy yə tin də təd bir-
lər ke çi ri lib. Bu əla mət dar 
ta ri xi gün gənc lə rə hə mi şə 
bö yük diq qət və qay ğı ilə 
ya na şan, on la rın prob-
lem lə ri nin həl li is ti qa-
mə tin də hə ya ta ke çi ri lən 

təd bir lə rə xü su si önəm 
ve rən, bu si ya sə ti müs tə-
qil Azər bay can döv lə ti nin 
fəaliy yə ti nin ən mü hüm 
is ti qa mət lə rin dən bi ri ki-
mi də yər lən di rən ümum-
mil li li der Hey dər Əli ye-
vin adı ilə bağ lı dır. 

Ulu Ön də rin 1997-ci il 
fev ra lın 2-də im za la dı ğı Fər-

ma na əsa sən, fev ra lın 2-si 
Azər bay can Gənc lə ri Gü nü 
elan edi lib. Ümum mil li li de-
rin gənc lər si ya sə ti nə sa diq-
li yi ni öz qə rar la rı ilə təs diq 
edən Pre zi dent İl ham Əli yev 
gənc lə rin mə nə vi in ki şa fı, 
və tən pər vər lik tər bi yə si, xa-
ri ci öl kə lər də təh si li, so sial 
mü da fi əyə eh ti ya cı olan la rın 

prob lem lə ri nin həl li, gənc lər 
təş ki lat la rı nın for ma laş ma sı 
və in ki şa fı na diq qət və qay ğı 
ilə ya na şır. Gənc li yə döv lət 
qay ğı sı  sağ lam və in tel lek-
tual nəs lin for ma laş ma sı na 
xid mət edir, gə lə cə yə bö yük 
inam la bax ma ğa əsas ve rir. 

Azər bay can Gənc lə ri Gü-
nü mü na si bə ti lə “Azər su” 
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Hər bir in san pe şə si ni 
qəl bən se vən də ona get dik-
cə da ha çox bağ la nır. Bu 
bağ lı lıq za man keç dik cə xid-
mət gös tər di yi sa hə nin in ki-
şa fı na fay da ver mək lə ya na-
şı, in sa nın özü nə də hör mət 
və nü fuz gə ti rir. Öm rü nün 
ar xa da qa lan 31 ili ni öl kə 
əha li si nin iç mə li su tə mi na-
tı nın yax şı laş dı rıl ma sı ki mi 
nə cib bir sa hə nin in ki şa fı na 
sərf et miş Ba ha dur Kən gər li 
də məhz be lə lə rin dən dir. 

Ba ha dur Asif oğ lu Kən-
gər li 1966-cı il fev ral ayı nın 
19-da ana dan olub. 1983-cü 
il də Azər bay can İn şaat Mü-
hən dis lə ri İns ti tu tu na qə bul 
olu nan Ba ha dur 1 il son-
ra or du sı ra la rı na ça ğı rı lıb. 
1986-cı il də hər bi xid mə ti ni 

ba şa vur duq dan son ra təh si-
li ni da vam et di rib və 1990-cı 
il də ali mək tə bi mü vəff  ə qiy-
yət lə bi ti rib. 

Ali təh si li ni ba şa vur-
duq dan son ra B.Kən gər li 
tə yi nat la Ba kı Su Kə mə ri İs-
teh sa lat İda rə si nə gön də ri-
lib. Hə min ida rə nin tex ni ki 
şö bə sin də mü hən dis ki mi 
əmək fəaliy yə ti nə baş la yan 
Ba ha dur qı sa za man kə si-
yin də özü nü sa vad lı, ba ca-
rıq lı kadr ki mi təs diq et mə yi 
ba ca rıb. Tə sa dü fi  de yil ki, 
1993-cü il də ça lış dı ğı şö bə-
nin rəisi və zi fə si nin ic ra sı 
mü vəq qə ti ola raq məhz ona 
hə va lə edi lib. Hə min il lər-
də müs tə qil li yi ni ye ni cə əl-
də et miş res pub li ka mız da 
Ba ha dur Kən gər li ki mi ix ti-

sas lı kadr la ra, pe şə si nin öh-
də sin dən la yi qin cə gəl mə yi 
ba ca ran gənc lə rə yük sək 
eti mad gös tə ri lir di. Məhz 
bu nun nə ti cə si idi ki, 1994-
cü il də 28 yaş lı Ba ha dur o 
za man kı “Kom mun sə na-
ye su təc hi zat” İİB-nin is teh-
sa lat-tex ni ki şö bə si nə rəis 
müavi ni tə yin edi lir. 1996-
cı il də Ab şe ron Re gional Su 
Səhm dar Cə miy yə ti nin İs-
teh sa lat-Tex ni ki İda rə si nin 
rəis müavi ni tə yin olu nan 
B.Kən gər li əmək fəaliy yə-
ti ni 2004-cü il də ya ra dı lan 
“Azər su” Açıq Səhm dar Cə-
miy yə tin də əv vəl ki və zi fə-
sin də da vam et di rib. 

Ta le yi ni hə mi şə lik ola-
raq öl kə nin iç mə li su tə sər-
rü fa tı sa hə si nin in ki şa fı ilə 
bağ la yan Ba ha dur Kən gər li 
bu gün də iş gü zar lı ğı, sə mə-
rə li fəaliy yə ti ilə ona gös tə-
ri lən eti ma dı la yi qin cə doğ-
rult ma ğa ça lı şır. Tək cə onu 
de mək ki fa yət dir ki, son il-
lər “Azər su” ASC-nin əsas 
fəaliy yət is ti qa mət lə rin dən 
sa yı lan ti kin ti sa hə sin də bir 
sı ra va cib iş lə rin, mü hüm 
la yi hə-sme ta və eks per ti za 
sə nəd lə ri nin iş lə nib ha zır-
lan ma sı məhz ona hə va lə 
olu nur. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 

öl kə əha li si nin key fi y yət li 
iç mə li su ilə fa si lə siz tə mi-
na tı nı qar şı ya mü hüm bir 
ki mi və zi fə qoy muş dur. 
Əha li yə gös tə ri lən iç mə li 
su təc hi za tı və tul lan tı su-
la rı nın axı dıl ma sı xid mət-
lə ri nin yax şı laş dı rıl ma sı 
məq sə di lə “Azər su” ASC 
tə rə fi n dən gü nün tə ləb lə ri-
nə ca vab ve rən ye ni, müa-
sir inf rast ruk tur ya ra dı lır. 
Bu ba xım dan Plan laş dır ma 
və la yi hə lən dir mə  de par-
ta men ti nə rəh bər lik edən 
Ba ha dur Kən gər li də ona 
tap şı rı lan iş lə rin uğur la ye-
ri nə yet ril mə si üçün əv vəl ki 
ener ji və hə vəs lə ça lı şır.  

Su tə sər rü fa tı və me-
liora si ya sa hə sin də sə mə rə-
li fəaliy yə ti nə gö rə Ba ha dur 
Kən gər li 2014-cü il də Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin im za la-
dı ğı sə rən cam  la “Əmək dar 
mü hən dis” fəx ri adı na la yiq 
göürü lüb, 2018-ci il də isə 
3-cü də rə cə li “Əmək” or de-
ni ilə təl tif olu nub. 

Bu il Ba ha dur Kən gər li-
nin ana dan ol ma sı nın 55 ili 
ta mam olur. Bu mü na si bət lə 
həm ka rı mı zı sə mi mi-qəlb-
dən təb rik edir, ona pe şə 
fəaliy yə ti nin ye ri nə yet ril-
mə sin də ye ni-ye ni uğur lar 
ar zu la yı rıq. 

Тяъ рц бя ли мц щян дис, пе шя кар ла йи щя чи
Ba ha dur 

Kən gər li-55

Gənc lə r Gü nü qeyd olunub
y y q



2021-ci il “Azər su” ASC 
Xə zər Ra yon Su ka nal İda rə-
si nin rəisi Mü ba riz Nə si rov   
üçün mü hüm bir ha di sə ilə 
əla mət dar dır. Bu il fev ra lın 
14-də onun 60 ya şı ta mam 
olub. 

Mü ba riz Əh məd oğ lu 
Nə si rov 1961-ci il də ana dan 
olub. 17 ya şın dan is teh sa-
lat da ça lış ma ğa baş la yan 
gənc Mü ba riz 1978-1992-
ci il lər də Azər bay can SSR 
Sə na ye-Ti kin ti Na zir li yi-
nin ta be li yin də olan müx-
tə lif ti kin ti təş ki lat la rın da 
su vaq çı-rəng saz və bən na 
pe şə lə rin də ça lı şıb. Or ta 
ix ti sas təh si li ni Ba kı Yer li 
Sə na ye Tex no lo ji Tex ni ku-
mun da alıb. 1984-cü il də 
tex ni ku mu bi ti rən M.Nə-
si rov son ra kı il lər də “Şim-
şək” ki çik müəs si sə sin də 
sex rəisi, Əmək və So sial 
Mü na si bət lər Aka de mi ya-
sı nın Ba kı fi  lialın da bö yük 
us ta ki mi fəaliy yət gös tə rib.

1999-cu il dən əmək 
fəaliy yə ti ni öl kə mi zin neft 
sə na ye sin də da vam et di rən 
Mü ba riz Nə si rov H.Z.Ta ğı-
yev adı na Neft və  Qaz çı-
xar ma  İda rə si nin mən zil-
kom mu nal tə sər rü fa tın da 

ope ra tor və us ta pe şə lə-
rin də ça lı şıb. İs teh sa lat da 
iş lə di yi müd dət də pe şə-
kar lı ğı, ve ri lən tap şı rıq la-
ra  mə su liy yət lə ya naş ma sı 
ona inam və rəğ bə ti xey li 
ar tı rıb. Məhz bu sə bəb dən 
ARDNŞ-in  So sial İn ki şaf  
İda rə si nə  də vət alan M. 
Nə si rov 2006-2011-ci il lər-
də bu ra da us ta və mü hən-
dis pe şə lə rin də ça lı şar kən 
də iş gü zar lı ğı ilə se çi lib. 
Bü töv lük də isə o, is teh sa-
lat da ça lış dı ğı 33 il ər zin də 
zəh mə tin, işə vic dan lı mü-
na si bə tin iş çi yə baş uca lı ğı, 
hör mət və nü fuz gə tir di-
yi nin bir da ha şa hi di olub. 
İs teh sa lat da fa si lə siz ça lış-
maq la ya na şı, ali təh sil al-
ma ğa da  ma cal ta pan Mü-
ba riz Nə si rov 2008-ci il də 
Azər bay can Koope ra si ya 
Uni ver si te ti ni “Döv lət və 
bə lə diy yə ida rəet mə si” ix-
ti sa sı üz rə mü vəff  ə qiy yət lə 
bi ti rib.

Onun əmək fəaliy yə-
ti nin son 10 ilə ya xın bir 
döv rü öl kə mi zin iç mə li su 
tə sər rü fa tı sek to ru ilə bağ-
lı dır. M.Nə si rov 2011-ci ilin 
may ayın da Xə zər Su ka nal 
İda rə si nə rəis müavi ni və-

zi fə si nə tə yin olu nub. İs teh-
sa lat dan mü hüm bir xid mət 
sa hə si nə ke çi di onun üçün 
elə də çə tin ol ma yıb. Ba-
kıət ra fı kənd və qə sə bə lə rin 
bir qis mi nin da xil ol du ğu 
Xə zər ra yo nun da ya şa yan 
əha li nin iç mə li su tə mi na-
tı nın yax şı laş dı rıl ma sı ilə 
bağ lı qar şı ya qo yu lan və zi-
fə lə rin həl li is ti qa mə tin də 
yük sək pe şə kar lıq gös tər-
mə si rəh bər li yin diq qə ti ni 
cəlb edib. Məhz bu na gö rə 
də bir müd dət son ra Xə zər 
Ra yon Su ka nal İda rə si nə 
rəis və zi fə si nə irə li çə ki lib. 
Ötən müd dət də ra yon sa-
kin lə ri nə gös tə ri lən iç mə li 
su tə mi na tı və tul lan tı su-
la rı nın axı dıl ma sı xid mət-

lə ri nin yax şı laş dı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də yo rul maq 
bil mə dən ça lı şan Mü ba riz 
Nə si rov nü mu nə vi fəaliy-
yə ti, müş tə ri məm nun lu-
ğu na nail olun ma sı üçün 
abo nent lər lə işin düz gün 
qur ma sı ilə ona gös tə ri lən 
eti ma dı inam la doğ rul dur. 

Su tə sər rü fa tı və me-
liora si ya sa hə sin də sə mə rə-
li fəaliy yə ti nə gö rə Mü ba riz 
Nə si rov 2018-ci il də Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin im za-
la dı ğı sə rən cam la “Tə rəq-
qi” me da lı ilə təl tif olu nub. 

Həm ka rı mı zı 60 il lik yu-
bi le yi mü na si bə ti lə sə mi mi-
qəlb dən təb rik edir, əmək 
fəaliy yə tin də ona ye ni-ye ni 
uğur lar ar zu la yı rıq. 

ASC-nin Gənc lər Klu bu nun 
üzv lə ri Fəx ri Xi ya ba na gə lə-

rək xal qı mı zın ümum mil li 
li de ri, müasir müs tə qil döv-

lə ti mi zin me ma rı və qu ru-
cu su Hey dər Əli ye vin xa ti-
rə si ni  eh ti ram la yad edib lər. 
Gör kəm li of tal mo loq-alim, 
aka de mik Zə ri fə xa nım Əli-
ye va nın da xa ti rə si anı lıb. 
Son ra Şə hid lər xi ya ba nın da 
Azər bay ca nın müs tə qil li yi 
və əra zi bü töv lü yü uğ run-
da mü ba ri zə də can la rın dan 
keç miş qəh rə man və tən öv-
lad la rı nın xa ti rə si yad edi lib.

“Azər su” ASC-nin gənc 
əmək daş la rı nın iş çi lə ri-

nin iş ti ra kı ilə Tə lim-Təd ris 
Mər kə zin də ağa cək mə ak si-
ya sı ke çi ri lib. Təd bi rin məq-
sə di gənc lər ara sın da eko lo ji 
mə də niy yə tin for ma laş ma sı 
pro se si nə töh fə ver mək, ət-
raf mü hi tin qo run ma sı və 
eko lo ji prob lem lə rə qar şı 
mü ba ri zə də gənc nəs li bir-
gə fəaliy yə tə səs lə mək olub. 
Ya şıl laş dır ma təd bi ri çər çi-
və sin də yüz lər lə ağac əki lib, 
əra zi də ya şıl laş dı rıl ma iş lə ri 
apa rı lıb.
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Истещсалатдан башланан нцмуняви хидмят
Mü ba riz 

Nə si rov -60



Şa  ma  xı tul  lan  tı su  tə  miz -
lə  yi  ci qur  ğu  su Azər  bay  can 
hö  ku  mə  ti və Dün  ya Ban  kı -
nın bir  gə ma  liy  yə  ləş  dir  di  yi 
“Şa  ma  xı 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 çər  çi  və  sin  də 
in  şa edi  lib. Qur  ğu Şa  ma  xı 

ra  yo  nu  nun Göy  lər kən  di ya -
xın  lı  ğın  da 1,83 hek  tar əra  zi -
də  ti  ki  lib. 2013-cü il  də ti  kin -
ti  si  nə baş  la  nan qur  ğu 2017-ci 
il  də is  tis  ma  ra ve  ri  lib. 

Məh  sul  dar  lı  ğı sut  ka  da 
10000 kub  metr olan qur  ğu 
biolo  ji tip  li  dir. Tə  miz  lə  yi -
ci qur  ğu la  yi  hə  lən  di  ri  lər  kən 

Şa  ma  xı şə  hə  ri  nin 2035-ci ilə -
dək pers  pek  tiv in  ki  şa  fı  nə  zə -
rə alı  nıb. 
Şa  ma  xı şə  hə  rin  də for  ma -

la  şan tul  lan  tı su  la  rı 2 mər  hə -
lə  də tə  miz  lə  nir. Me  xa  ni  ki tə -
miz  lə  mə  də tul  lan  tı su  la  rı nın 
tər  ki  bin  də  ki bərk his  sə  cik  lər 
iri və xır  da bar  maq  lıq  lar  da 
tu  tul  duq  dan son  ra qum-yağ -
tu  tu  cu  dan ke  çi  ri  lə  rək qum 
və yağ  dan tə  miz  lə  nir.

Me   xa   ni   ki tə   miz   lə   mə pro  -
se   sin   dən  ke   çən  tul   lan   tı su   la   rı 
biolo   ji tə   miz   lə   mə qur   ğu   la   rı  -
na ör   tü   rü   lür. Biolo   ji tə   miz  -
lə   mə böl   mə   sin   də biofos   for 
ho   vu   zu, aero   tenk   lər   də və 
du   rul   du   cu  lar  da tul  lan  tı sul  a -
rı nın tər  ki  bin  də çirk  lən  di  ri  ci -
lər azot, fos  for  və kar  bon tə -

miz  lən  mə  si hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.
So  nun  cu mər  hə  lə  də du -

rul  du  cu  lar  dan ke  çən tə  miz -
lən  miş tul  lan  tı su  la  rı  tər  ki -
bin  də  ki ası  lı his  sə  cik  lər  dən 
tə  miz  lə  mək üçün disk fi ltr -
dən ke  çi  ri  lir və  ult  ra  bə  növ -
şə  yi şüalar va  si  tə  si  lə zə  rər -
siz  ləş  di  ri  lir. Emal pro  se  si 
ye  kun  laş  dıq  dan son  ra tə  miz -
lən  miş su tə  yin olun  muş 
höv  zə  yə - Şa  ma  xı ra  yo  nu 
əra  zi  sin  də yer  lə  şən Zo  ğa  la -
va  çay də  rə  si  nə axı  dı  lır.

Tə  miz  lən  miş tul  lan  tı su -
la  rı Şa  ma  xı ra  yo  nu nun əra -
zi  sin  dən ke  çən Zo  ğa  la  vay 
də  rə  si  nə axı  dı  lır. Tə  miz  lən -
mə pro  se  sin  də ya  ra  nan lil  
su  suz  laş  dı  rı  la  raq kə  nar  laş -
dı  rı  lır. 
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İç mə li su yun key fi y yə ti-
nə mən bə lər dən baş la ya raq 
is ti fa də çi yə ve ri lə nə qə dər 
müx tə lif  mər hə lə lər də nə-
za rət olu nur. Bu məq səd lə 
müx tə lif nöq tə lər dən – su 
mən bə lə rin dən, su tə miz lə-
yi ci qur ğu lar dan, mər kə zi 
və mə həl lə da xi li an bar lar-
dan, şə bə kə lər dən, təh sil, 
sə hiy yə, ic ti mai iaşə müəs-
si sə lə rin dən və di gər ob-
yekt lər dən su nü mu nə lə ri 
gö tü rü lə rək ana liz edi lir. 
Ey ni za man da, tul lan tı su la-
rı nın fi  zi ki-kim yə vi və bak-
te riolo ji gös tə ri ci lə ri nin nor-
ma la rı nə za rət də sax la nı lır.  

Ha zır da “Azər su” ASC-nin 
Mər kə zi La bo ra to ri ya sın-
da iç mə li su yun 52, tul lan tı 
su la rın 59 ol maq la, ümu-
mi lik də 111 pa ra met ri üz rə 
ana liz lər apar maq müm-
kün dür.

2020-ci il də “Azər su” 
ASC-nin mər kə zi, yer li və 
re gional la bo ra to ri ya la rı tə-
rə fi n dən ümu mi lik də 73743 
iç mə li və tul lan tı su nü-
mu nə si üz rə 409800 ana liz 
apa rı lıb. He sa bat döv rün də 
iç mə li su üz rə müx tə lif nöq-
tə lər dən 66500 su nü mu nə si 
gö tü rü lüb. Hə min nü mu nə-
lər üz rə 372 min ana liz apa-

rı lıb. Ey ni za man da, müx tə-
lif nöq tə lə dən gö tü rül müş 
7237 tul lan tı su nü mu nə si-
nin tər ki bi nin öy rə nil mə si 
məq sə di lə 37800 ana liz edi-
lib.

Mər kə zi La bo ra to ri ya-
nın təc rü bə sin dən is ti fa də 
et mək lə 2018-ci il də re-
gional la bo ra to ri ya la rın ya-
ra dıl ma sı na baş la nı lıb və 
ha zır da 9 re gional la bo ra to-

ri ya fəaliy yət gös tə rir. Ötən 
il re gional la bo ra to ri ya lar 
tə rə fi n dən 17369 su nü mu-
nə si gö tü rü lüb və bu nü-
mu nə lər əsa sın da 130 min 
ana liz apa rı lıb. Re gional 
la bo ra to ri ya lar Azər bay ca-
nın ən uc qar əra zi sin də yer-
lə şən mən bə lər də ki su yun 
key fi y yət gös tə ri ci lə ri ni də 
nə za rət də sax la maq im ka nı 
ya ra dır.

İs teh lak çı la ra ve ri lən iç mə li su yun key fi y yə ti nin, 
həm çi nin kə nar laş dı rı lan tul lan tı su la rı nın tər ki bi nin 
eko lo ji stan dart lar çər çi və sin də sax la nıl ma sı məq sə di lə 
“Azər su” ASC-nin mər kə zi, yer li və re gional la bo ra to ri-
ya la rı tə rə fi n dən  Ba kı şə hə ri və re gion lar da nə za rət təd-
bir lə ri  hə ya ta ke çi ri lir.

74 min su nü mu nə si üz rə 410 min ana liz apa rı lıb


