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Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Döv lət Bay ra ğı av qus-
tun 26-da La çın şə hə rin də 
ucal dı lıb. Kor pus ko man-
di ri ge ne ral-ma yor Kə nan 
Se yi dov bu ba rə də Pre zi-
dent, Mü zəff  ər Ali Baş Ko-
man dan İl ham Əli ye və mə-
ru zə edib. Mə ru zə də qeyd 
olu nub: “Möh tə rəm Pre zi-
dent, cə nab Mü zəff  ər Ali 
Baş Ko man dan! Əm ri ni zə 
əsa sən, Azər bay can Or du-
su La çın şə hə ri ni, Za bux 
və Sus ya şa yış mən tə qə lə-
ri ni tam nə za rə tə gö tür dü. 
La çın şə hə ri nin mər kə zin-
də Azər bay ca nın Döv lət 
Bay ra ğı dal ğa la nır. Ya şa sın 
Azər bay can! Ya şa sın Mü-
zəff  ər Ali Baş Ko man dan! 
Qa ra bağ Azər bay can dır!”.

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın cə nub-qər bin də, 
dağ lıq əra zi də yer lə şən  La-
çın ra yo nu şi mal dan Kəl bə-
cər, şərq dən Xo ca lı, Şu şa və 
Xo ca vənd, cə nub dan Qu-
bad lı ra yon la rı, qərb dən isə 
Er mə nis tan Res pub li ka sı 
ilə həm sər həd dir.

Dün ya da ən na dir ağac 
sa yı lan qır mı zı də mi ra ğac 
me şə lə ri, çox lu mi ne ral su-
la rı, ko balt, uran, ci və, qı-
zıl, də mir, müx tə lif rəng li 
mər mər ya taq la rı, həd din-
dən çox dər man bit ki lə ri və 
s. var dır.

La çın ra yo nu 1924-cü 
il də tə sis edi lib. Ra yo nun 
mər kə zi La çın şə hə ri dir. 
Ra yo nun əra zi si 1883 kv. 

km., əha li si 65430 nə fər ol-
muş dur.

La çın ta ri xi keç mi şi zən-
gin olan bir əra zi dir. La çın 
abi də lə ri hə lə era mız dan 

əv vəl I–II mi nil li yə aid edi-
lən Xo ca vənd ra yo nun da kı 
Azıx və Cəb ra yıl ra yo nun-
da kı Tağ lar ma ğa ra la rı ilə 
mü qa yi sə edi lə bi lə cək qə-
dər də yər li və na dir abi də-
lər dən dir.

Er mə nis tan Res pub li ka-
sı nın Azər bay can Res pub li-
ka sı na qar şı hər bi tə ca vü zü 
nə ti cə sin də 1992-ci il ma yın 
18-də La çın ra yo nu iş ğal 
edi lib. İş ğal nə ti cə sin də La-
çın ra yo nu nun əha li si et nik 
tə miz lə mə yə mə ruz qa lıb 
və ha zır da 77 min nə fər dən 
ar tıq La çın sa ki ni Azər bay-
ca nın müx tə lif böl gə lə rin də 

məc bu ri köç kün ki mi ya şa-
yır. Er mə nis tan tə rə fi n dən 
ra yon da döv lət və özəl mül-
kiy yə tə cid di zə rər ye ti ri lib. 
Be lə ki, 217 mə də niy yət, 101 
təh sil, 142 sə hiy yə müəs si-
sə si, 462 ti ca rət, 30 ra bi tə, 
2 av to nəq liy yat və müx tə lif 
tə yi nat lı is teh sal müəs si sə-
lə ri ta lan və məhv edi lib.   
54 dün ya, 200-dən çox yer-
li əhə miy yət li ta ri xi abi də 
van da liz mə mə ruz qa lıb. 
VI əs rə aid Al ban Ağoğ lan 
mə bə di, XIV əs rə aid Mə lik 
Əj dər tür bə si, Qa ra qış laq 
kən din də məs cid, Za bux 
kən din də qə dim qə bi ris tan-
lıq bun la rın sı ra sın da dır. 
La çın Ta rix Mu ze yi və onun 
qı zıl, gü müş və tunc sik kə-
lər dən iba rət qə dim kol lek-
si ya sı ta lan edi lib. 

La çın lı lar Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den-
di, Si lah lı Qüv və lə rin Ali 
Baş Ko man da nı cə nab İl-
ham Əli yevin rəh bər li yi al-
tın da La çın şə hə rin də, elə cə  
də di gər ya şa yış mən tə qə lə-
rin də ti kin ti-qu rucu luq iş lə-
rin də ya xın dan iş ti rak edə-
cək lə ri ni, bu nun la  da, La çın 
ra yo nu nu Azər bay ca nın ən 
gö zəl və ən abad ra yon la-
rın dan bi ri nə çev ri lə cə yi ni 
bil di rir lər.

2 BЦЛЛЕТЕНBЦЛЛЕТЕНИйул-август 2022-ъи ил

Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Pre zi den ti, 
Mü zəff  ər Ali Baş Ko-
man dan İl ham Əli yev 
rəs mi tvi ter sə hi fə sin də 
La çın la bağ lı pay la şım 
edib. “Bu gün, av qus tun 
26-da biz – azər bay can-
lı lar La çın şə hə ri nə qa-
yıt mı şıq. Azər bay can 
Or du su La çın şə hə ri nə 
yer ləş di. Za bux və Sus 
kənd lə ri nə za rə tə gö tü-
rül dü. Bü tün la çın lı la rı 
və Azər bay can xal qı nı 
bu mü na si bət lə təb rik 
edi rəm. Ya şa sın La çın! 
Ya şa sın Azər bay can!”.

Биз Ла чы на га йыт дыг!



İl  kin ola  raq şə  hə  rin möv -
cud su mən  bə  yi, su an  bar  la -
rı, ma  gist  ral və şə  bə  kə su 
xət  lə  ri  nin is  tis  mar və  ziy  yə  ti 
təf  tiş edi  lib. Mə  lum olub ki, 
şə  hə  rin əsas iç  mə  li su mən -
bə  yi olan su  bar  te  zian qu -
yu  la  rı ta  ma  mi  lə is  tis  ma  ra 
ya  rar  sız və  ziy  yə  tə sa  lı  nıb. 
Qu  yu zo  na  sın  da su  qə  bu  le -
di  ci qur  ğu, na  sos stan  si  ya  sı, 

elekt  rik təc  hi  za  tı sis  tem  lə -
ri məq  səd  li şə  kil  də sı  ra  dan 
çı  xa  rı  lıb, na  sos  lar sö  kü  lə -
rək apa  rı  lıb. Su  bar  te  zian 
qu  yu  la  rının bər  pa  sı qı  sa 
müd  dət  də müm  kün ol  ma -
dı  ğın  dan al  ter  na  tiv mən  bə 
ola  raq bu  laq  lar  dan şə  hə  rə 
su  yun ve  ril  mə  si qə  ra  ra alı -
nıb. Bu məq  səd  lə ma  gist  ral 
kə  mə  rin qə  za  lı his  sə  lə  ri tə -
mir olu  nub, su  yun op  ti  mal 
pay  lan  ma  sı və tən  zim  lən -
mə  si məq  sə  di  lə ma  gist  ral 
kə  mər üzə  rin  də si  yirt  mə  lər 
və ha  va  bu  ra  xı  cı qu  raş  dı  rı -

lıb. Şə  hər şə  bə  kə  si də is  tis -
ma  ra ya  rar  sız ol  du  ğun  dan 
mü  vəq  qə  ti ola  raq ye  rüs  tü 
şə  bə  kə  nin ya  ra  dıl  ma  sı  na 
qə  rar ve  ri  lib. Bu məq  səd -
lə müx  tə  lif diametr  li po -
lieti  len bo  ru  lar  la 3 km-dən 
ar  tıq xətt  çə  ki  lib, möv  cud 
ma  gist  ral  dan ye  ni şə  bə  kə -
yə bir  ləş  mə  lər ve  ri  lib və 
eh  ti  yac olan ti  ki  li  lə  rə iç  mə  li 

su  yun ve  ril  mə  si tə  min edi -
lib. Ey  ni za  man  da, şə  hər  də 
su  dol  du  ru  cu qül  lə qu  raş -
dı  rı  lıb, xid  mət gös  tə  ril  mə  si 

üçün əra  zi  yə 3 ədəd su  da  şı -
yan ma  şın cəlb olu  nub. 

Bun  lar  la ya  na  şı, La  çın 
şə  hə  ri  nin da  ya  nıq  lı su təc -

hi  za  tı  nın apa  rıl  ma  sı məq  sə -
di  lə la  yi  hə  lən  dir  mə iş  lə  ri  nə 
baş  la  nı  lıb. Mü  tə  xəs  sis  lər 
tə  rə  fi n  dən su  bar  te  zian sa -

hə  si  nə, an  bar  la  ra, nas  sos 
stan  si  ya  la  rı  na ba  xış ke  çi  ri -
lib, və  ziy  yət ye  rin  də qiy -
mət  lən  di  ri  lib. Qə  ra  ra alı  nıb 

ki, ya  rar  sız ha  la sa  lın  mış 
su  bar  te  zian qu  yu  la  rı, na -
sos stan  si  ya  sı və di  gər hid -
ro  tex  ni  ki qur  ğu  lar bər  pa 
edil  sin, an  bar  lar yu  yu  lub 
tə  miz  lə  nə  rək is  tis  ma  ra qay -
ta  rıl  sın.

Ey ni za man da, ötən 
dövr də La çın ra yo nun da 
xid mət apa ran şəx si he yə tin 
yer ləş di yi ob yekt lə rə bu laq-
lar dan su yun ve ril mə si tə-
min edi lib və bu məq səd lə 
13 km uzun lu ğun da müx-
tə lif diametr li su xət lə ri çə-
ki lib.
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Azər  bay  can or  du  su tə  rə  fi n  dən tam nə  za  rə  tə gö  tü -
rül  müş La  çın şə  hə  ri, Sus və Za  bux kənd  lə  ri  nin iç  mə -
li su təc  hi  za  tı  nın bər  pa edil  mə  si məq  sə  di  lə “Azər  su” 
Açıq Səhm  dar Cə  miy  yə  ti tə  rə  fi n  dən təd  bir  lər da  vam 
et  di  ri  lir. 

"Азяр су" АСЪ Ла чын шя щя риndя 
ич мя ли су тяъ щи за ты ны бяр па едир
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“Azər su” ASC səd ri nin 
bi rin ci müavi ni Tey yub Cab-
ba rov təl tif olun muş əmək-
daş la rı təb rik edə rək bil di rib 
ki, is teh lak çı la rın iç mə li və 
tul lan tı su xid mət lə rin dən 
is ti fa də si nin yax şı laş dı rıl-
ma sı məq sə dilə Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin tap şı rıq la rı-
na uy ğun ola raq ge niş miq-
yas lı iş lər gö rü lüb, mü hüm 
la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lib. 
Əha li nin so sial-məişət şə-

raiti nin yax şı laş dı rıl ma sı na 
he sab lan mış bu la yi hə lə rin 
ic ra sın da su tə sər rü fa tı iş çi-
lə ri nin bö yük əmə yi var dır.

Su tə sər rü fa tı və me liora-
si ya sa hə si iş çi lə ri nin əmə-
yi ni yük sək qiy mət lən di rən 
Pre zi dent  İl ham Əli ye vin 14 
may 2014-cü il ta rix də im-
za la dı ğı sə rən cam la  5 iyun 
-  “Su tə sər rü fa tı və me liora-
si ya iş çi lə ri gü nü” pe şə bay-
ra mı tə sis edi lib. Hər il pe şə 

bay ra mı ərə fə sin də bir qrup 
su tə sər rü fa tı iş çi si fəx ri ad 
və me dal lar la təl tif olu nur. 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 04 
iyun 2022-ci il ta rix li sə rən-
ca mı na əsa sən su tə sər rü fa tı 
sa hə sin də sə mə rə li fəaliy-

yə ti nə gö rə “Azər su” ASC-
nin 1 əmək da şı “Əmək dar 
mü hən dis” fəx ri adı na la-
yiq gö rü lüb, 12 əmək da şı 
isə “Tə rəq qi” me da lı ilə təl-
tif olu nub. Bu nun la ya na şı, 
əmək fəaliy yə tin də fərq lə-
nən 102 əmək daş “Azər su” 
ASC-nin Fəx ri fər ma nı na, 
108 əmək daş isə tə şək kür na-
mə yə la yiq gö rü lüb.

Təd bir də su tə sər rü fa tı 
sa hə sin də sə mə rə li fəaliy yə-
ti nə gö rə təl tif olu nan “Azər-
su” ASC əmək daş la rı na 
“Əmək dar mü hən dis” fəx-
ri adı nın və si qə si, “Tə rəq-
qi” me dal la rı, fəx ri fər man 

və tə şək kür na mə lər təq dim 
olu nub.    

Təl tif olu nan əmək daş-
lar su tə sər rü fa tı iş çi lə ri nin 
əmə yi nə ver di yi qiy mə tə 
gö rə döv lət baş çı sı na min-
nət dar lıq la rı nı bil di rib, gös-
tə ri lən eti ma dı doğ rult maq 
üçün bun dan son ra da əzm-
lə ça lı şa caq la rı nı vur ğu la-
yıb lar.

5 iyun – “Su tə sər rü fa tı və me liora si ya iş çi lə ri gü nü” 
pe şə bay ra mı ərə fə sin də Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi-
den ti nin sə rən cam la rı ilə “Əmək dar mü hən dis” fəx ri adı 
al mış və “Tə rəq qi” me da lı na la yiq gö rül müş, həm çi nin 
“Azər su” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin Fəx ri fər ma nı ilə 
təl tif olun muş əmək daş la ra mü ka fat la rın təq dim olun-
ma sı mə ra si mi ke çi ri lib.

Су тя сяр рц фа ты са щя син дя ся мя ря ли фяалий йя ти ня эю ря 
тял тиф олу нан ямяк даш ла ра мц ка фат лар тяг дим олу нуб
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Azər bay can hö kü mə-
ti və Ya po ni ya Bey nəl xalq 
Əmək daş lıq Agent li yi nin 
(YBƏA) bir gə ma liy yə ləş-
dir di yi “Ki çik şə hər lər də su 
təc hi za tı və ka na li za si ya 
la yi hə si” ye kun laş maq üz rə-
dir. La yi hə nin ic ra və ziy yə ti 
və gö rül müş iş lər  “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə tin də 
YBƏA nü ma yən də he yə ti ilə 
ke çi ri lən gö rüş də ət rafl  ı mü-
za ki rə olu nub. 

“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti nin sədr müavi ni 
Eti bar Məm mə dov  Azər-
bay can da hə ya ta ke çi ri lən 
inf rast ruk tur la yi hə lə rin də 
Ya po ni ya hö ku mə ti nin və 
şir kət lə ri nin ya xın dan iş ti rak 

et di yi ni bil di rib, iç mə li və 
tul lan tı su sis tem lə ri nin ye ni-
dən qu rul ma sı la yi hə lə ri nin 
ic ra sın da Ya po ni ya Bey nəl-
xalq Əmək daş lıq Agent li yi-
nin ro lu nu yük sək qiy mət-
lən di rib.

YBƏA-nın Şər qi və Mər-
kə zi Asi ya, Qaf qaz de par ta-
men ti nin  di rek tor müavi ni 

Ta na be Hi de ki “Ki çik şə hər-
lər də su təc hi za tı və ka na li-
za si ya  la yi hə si”nin uğur la 
hə ya ta ke çi ril di yi ni, əha li nin 
so sial ri fa hı nın və məişət şə-
raiti nin yax şı laş dı rıl ma sı na 
töh fə ver di yi ni diq qə tə çat-
dı rıb.

Qeyd edək ki, Azər bay-
can hö ku mə ti və Ya po ni-

ya Bey nəl xalq Əmək daş lıq 
Agent li yi nin bir gə ma liy yə-
ləş dir di yi “Ki çik şə hər lər də 
su təc hi za tı və ka na li za si ya 
la yi hə si” çər çi və sin də Qu-
sar, Xaç maz, Xı zı, Qo bus tan 
və  Naf ta lan şə hər lə rin də iç-
mə li və tul lan tı su şə bə kə lə ri 
ye ni dən qu ru la raq is tis ma ra 
ve ri lib. Naf ta lan şə hə rin də 
tul lan tı su tə miz lə yi ci qur-
ğusu nun ti kin ti si ye kun la şıb 
və qur ğu is tis ma ra ve ri lib. 
Xı zı şə hə rin də ki qur ğu sı naq 
re ji min də iş lə yir, Xaç maz və 
Qo bus tan şə hər lə ri, Al tıağac 
qə sə bə sin də ki qur ğu la rın ti-
kin ti si üz rə son ta mam la ma 
iş lə ri apa rı lır. 

Gö rüş də iç mə li su təc hi-
za tı və tul lan tı su sek to run da 
gə lə cək əmək daş lıq mə sə lə-
lə ri ba rə də fi  kir mü ba di lə si 
apa rı lıb.

“Ки чик шя щяр ляр дя су тяъ щи за ты вя 
ка на ли за си йа ла йи щя си” йе кун лаш маг цз ря дир

Qə bul lar dan əv vəl 
ümum mil li li der Hey dər Əli-
ye vin abi də si  zi ya rət edilib. 
Şəm kir şə hə rin də ki Hey-

dər Əli yev Mər kə zin də ke çi-
ri lən qə bul da Şəm kir, Gə də-
bəy, To vuz, Ağs ta fa, Qa zax 
ra yon la rın dan və Gən cə 
şə hə rin dən 47 nə fər iş ti rak 
edib. Qu sar şə hə rin də ke çi-
ri lən qə bul da isə Qu sar və 

Qu ba ra yon la rın dan 39 nə fər 
iş ti rak edib. 

Qə bul lar da iş ti rak edən 
və tən daş la rın mü ra ciət lə ri 
iç mə li su təc hi za tı və tul lan-
tı su la rı nın axı dıl ma sı xid-
mət lə ri, işə qə bul və di gər 
mə sə lə lər lə bağ lı olub. Mü-
ra ciət lə rin qı sa müd dət də 
araş dı rı la raq zə ru ri təd bir lə-
rin gö rül mə si ba rə də aidiy-
yə ti st ruk tur böl mə lə ri nin 

rəh bər lə ri nə tap şı rıq lar ve ri-
lib.

Sa kin lər böl gə lər də və-
tən daş la rın qə bu lu və mü-
ra ciət lə ri nə ba xıl ma sı üçün 
ra hat və əl ve riş li şə raitin ya-
ra dıl ma sın dan ra zı lıq la rı nı 
di lə gə ti rə rək gös tə ri lən diq-
qət və qay ğı ya gö rə Pre zi-
dent İl ham Əli ye və min nət-
dar lıq la rı nı bil di rib lər.

Mər kə zi ic ra ha ki-
miy yə ti or qan la rı nın, di-
gər ida rəet mə qu rum la rı-
nın rəh bər lə ri nin 2022-ci 
ilin iyul ayın da şə hər və 
ra yon lar da və tən daş-
la rın qə bu lu cəd və li nə 
uy ğun ola raq “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə ti 
səd ri nin bi rin ci  müavi ni 
Tey yub Cab ba rov 14 iyul 
2022-ci il ta ri xin də Şəm-
kir şə hə rin də,  17 av qust 
2022-ci il ta ri xin də isə  
Qu sar şə hə rin də və tən-
daş la rı qə bul edib.

Шям кир вя Гу сар шя щяр ля рин дя 
вя тян даш ларын гя булу ке чи ри либ 
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Döv lət in ves ti si ya sı he sa-
bı na hə ya ta ke çi ri lən la yi hə 
çər çi və sin də Ba la kən şə hə ri-
nin iç mə li və tul lan tı su inf-
rast ruk tu ru ye ni dən qu ruur. 
La yi hə nin il kin mər hə lə si 
Ba la kən şə hə ri üçün ye ni su 
mən bə yi nin ya ra dıl ma sı və 
an bar la rın ti kin ti si ni əha tə 
edir. Şə hə rin da ya nıq lı iç-
mə li su ilə tə min olun ma-
sı məq sə di lə Ba la kən ça yın 
məc ra sın da 10 su bar te zian 
qu yu su nun qa zıl ma sı, hər 
bi ri nin tu tu mu 500 kub metr 
olan möv cud su an bar la rı-
nın ye ni dən qu rul ma sı və 
2000 kub metr tu tu mu olan 
2 ye ni su an ba rı nın ti kil mə si 
la yi hə lən di ri lib.

Ötən müd dət də qu yu 
və an bar zo na la rın da ti kin-
ti-qu raş dır ma iş lə ri in ten siv 

qay da da da vam et di ri lib. 
Qı sa müd dət ər zin də 7 su-
bar te zian qu yu su qa zı lıb və 
on lar dan 5-i is tis ma ra ve ri-
lib. Su an bar la rı əra zi sin də 

hər bi ri nin tu tu mu 2000 kub-
metr olan 2 ye ni su an ba rı 
in şa olu nub. Ey ni za man da, 
500 kub metr tu tu mu olan 2 
möv cud su an ba rı ye ni dən 
qu ru lub. La yi hə çər çi və sin-

də an bar la ra ra sı xət lə rin ti-
kin ti si və elekt rik təc hi za tı 
sis tem lə ri nin ya ra dıl ma sı iş-
lə ri hə ya ta ke çi ri lib.

La yi hə nin növ bə ti mər-

hə lə lə rin də şə hə rin iç mə li su 
və tul lan tı su sis tem lə ri ta-
ma mi lə ye ni dən qu ru la caq. 
Gə lə cək də Ba la kən şə hə ri-
ni da ya nıq lı və key fi y yət-
li iç mə li su ilə tə min et mək 

üçün möv cud Sil tik çay 
mən bə yin də su qə bu le di ci 
qur ğu ti ki lə cək və 6 su bar-
te zian qu yu su qa zı la caq, 
Su mən bə yin dən şə hə rə 7,6 
km uzun lu ğun da ma gist-
ral su kə mə ri çə ki lə cək. Şə-
hə rin rel yef şə raiti nə zə rə 
alı na raq ümu mi tu tu mu 10 
min kub metr olan 8 su an-
ba rı nın ti kin ti si və ye ni dən 
qu rul ma sı nə zər də tu tu lub. 
La yi hə yə əsa sən, Ba la kən 
şə hə rin də 139 km iç mə li su 
və 77 km tul lan tı su şə bə kə si 
ya ra dı la caq. La yi hə nin əha-
tə et di yi əra zi lər də bü tün 
is ti fa də çi lər ye ni şə bə kə yə 
qo şu la caq və say ğac la tə-
min olu na caq. Bu la yi hə dən 
2035-ci ilə dək pers pek tiv 
in ki şaf nə zə rə alın maq la 31 
min dən çox sa kin fay da la-
na caq.

Azər bay can Res pub li-
ka sı re gion la rı nın so sial-
iq ti sa di in ki şa fı Döv lət 
Proq ra mı çər çi və sin də Ba-
la kən şə hə ri nin iç mə li su 
təc hi za tı inf rast ruk tu ru 
ye ni dən qu ru lur. Ba la kən 
şə hə rin də əha li ni da ya nıq-
lı və key fi y yət li iç mə li su 
ilə tə min et mək məq sə di lə 
ye ni su mən bə yi ya ra dı-
lır. Ha zır da su bar te zian 
qu yu la rının qa zıl ma sı, 
an bar la rın ti kin ti si və ye-
ni dən qu rul ma sı iş lə ri da-
vam et di ri lir.

Ба ла кян шя щя рин дя йе ни 
ич мя ли су мян бя йи йа ра ды лыр
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Yev lax şə hə ri ni da ya nıq-
lı iç mə li su ilə tə min et mək 
üçün Kür ça yı nın sa hi lin də 
məh sul dar lı ğı sut ka da 20 
min kub metr olan qum süz-
gəc tex no lo gi ya lı tə miz lə-
yi ci qur ğu nun ti kin ti si üz rə 
son ta mam la ma iş lə ri hə ya ta 
ke çi ri lir. Qur ğu da 16 ədəd 
süz gəc qu raş dı rı lıb,  emal 
pro se sin dən son ra tə miz su-
yun top lan ma sı məq sə di lə 
ümu mi həc mi 2500 kub metr 
olan 2 su an ba rı nın ti kin ti-
si ye kun la şıb. Tə miz lə yi ci 
qur ğu da zə rər siz ləş di ri ci,  
əks-yu ma pro se si nin apa rıl-
ma sı üçün 9 ədəd əks-yu ma 
na so su, komp lek sin ener ji 
təc hi za tı məq sə di lə trans for-
ma tor və ge ne ra tor qu raş dı-
rı lıb.

Ha zır da çay dan gö tü rü-
lən su yun möv cud du rul du-
cu la ra və tə miz lə yi ci qur ğu-
la ra ötü rül mə si məq sə di lə 
su gö tü rü cü qur ğu nun in şa sı 
da vam et di ri lir. 

La yi hə nin növ bə ti mər-

hə lə sin də Yev lax şə hə ri nin 
iç mə li və tul lan tı su şə bə-
kə lə ri ye ni dən qu ru la caq. 
Yev lax şə hə rin də 135 km 
iç mə li su  şə bə kə si ti ki lə cək 
və abo nent lə rə ev bir ləş mə si 
ve ri lə rək say ğac lar qu raş dı-
rı la caq. La yi hə çər çi və sin də 
şə hə rin tul lan tı su şə bə kə-
si də ye ni dən qu ru la caq. 
Yev lax şə hə rin də 115 km 
uzun lu ğun da tul lan tı su şə-
bə kə si ya ra dı la caq. Şə hər də 
ya ra na caq tul lan tı su la rı nın 
tə miz lə nib kə nar laş dı rıl ma-
sı məq sə di lə məh sul dar lı ğı 
sut ka da 12500 kub metr olan 
tə miz lə yi ci qur ğu nun ti kin-
ti si də la yi hə lən di ri lib.

Qeyd edək ki, ha zır da 
Yev lax şə hə rin də 1960-1970-
ci il lər də ti kil miş iç mə li və 
tul lan tı su şə bə kə lə ri is tis-
mar olu nur. İs tis mar müd-
də ti ba şa çat mış şə bə kə lər 
şə hə ri tam əha tə et mir və 
əha li nin da ya nıq lı su tə mi-
na tın da çə tin lik lə rə sə bəb 
olur.

Йев лах шящяриндя су тя миз ля йи ъи гур ьу 
вя ан барын ин ша сы йе кун лаш маг цз ря дир

Azər bay can Res pub li ka sı re gion la rı nın so sial-iq ti-
sa di in ki şa fı Döv lət Proq ra mı çər çi və sin də Yev lax şə-
hə rin də iç mə li su təc hi za tı inf rast ruk tu ru nun ye ni dən 
qu rul ma sı la yi hə si nin ic ra sı da vam et di ri lir. La yi hə nin 
bi rin ci mər hə lə si çər çi və sin də su tə miz lə yi ci qur ğu və an-
bar komplek si nin in şa sı ye kun laş maq üz rə dir. 
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Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti İl ham Əli ye vin tap şı rıq la rı na 
uy ğun ola raq 2022-ci ilin Döv lət in ves-
ti si ya proq ra mı çər çi və sin də Ba kıət ra fı 
qə sə bə lər də, o cüm lə dən Sa bun çu ra-
yo nu nun Ye ni Ra ma na ya şa yış mas si-
vin də mər kəz ləş di ril miş iç mə li su şə-
bə kə si in şa olu nur. La yi hə nin hə ya ta 

ke çi ril di yi əra zi də in di yə qə dər mər-
kəz ləş di ril miş şə bə kə möv cud ol ma yıb 
və sa kin lə rin iç mə li su təc hi za tı əha li 
tərə fi n dən ya ra dıl mış fər di şə bə kə lər 
va si tə si lə apa rı lıb.Ti kin ti nor ma la rı na 
ca vab ver mə yən şə bə kə də tez-tez baş 
ve rən qə za lar və hid rav li ki re jim lə rin 
po zul ma sı əha li nin su suz qal ma sı na, 
cid di su it ki lə ri nə sə bəb olur, elə cə də 
su yun key fi y yə ti üçün risk lər ya ra dır dı. 
La yi hə yə əsa sən Ye ni Ra ma na ya şa yış 
mas si vin də müx tə lif diametr li bo ru lar-
la 4 km uzun luğn da iç mə li su şə bə kə si 
ya ra dı la caq. Ye ni ya ra dı lan şə bə kə dən 
500-ə ya xın ün va na ev bir ləş mə si ve ri lə-
rək say ğac lar qu raş dı rı la caq. İn di yə dək 
iç mə li su şə bə kə si nin 2,8 km-lik his sə si 
in şa edi lib, 300 ün va na bir ləş mə ve ri lib. 

Ye ni mər kəz ləş di ril miş şə bə kə lə rin ya-
ra dıl ma sı iç mə li su təc hi za tın da kı prob-
lem lə rin ara dan qal dı rıl ma sı ilə ya na şı, 
ye ni abo nent lə rin sis te mə qo şul ma sı na 
da im kan ve rə cək.

Döv lət in ves ti si ya sı he sa bı na 2022-ci 
il də Sa ray, Bi nə qə di, Zab rat, Ra ma na, 
Bil gəh, Maş ta ğa, Bu zov na, Şa ğan, Mər-
də kan, Qa la, Şü və lan və Bi nə qə sə bə lə-
ri nin bir hissəsin də iç mə li su la yi hə lə ri 
ic ra olu na caq. Ar tıq Ra ma na, Şü və lan 
və Bil gəh qə sə bə lə rin də ti kin ti-qu raş-
dır ma iş lə ri nə baş la nı lıb. Di gər qə sə bə-
lər də isə ti kin ti yə ha zır lıq iş lə ri da vam 
et di ri lir. Qeyd edək ki, Döv lət in ves tis-
ya proq ra mı na uy ğun ola raq qə sə bə lər-
də mər kəz ləş di ril miş su təc hi za tı sis-
tem lə ri  mər hə lə lər lə in şa olu nur.

2022-ci ilin may-iyun ay-
la rın da bu ün van lar da bi-
na la rın da xi li su təc hi za tı 
sis tem lə ri ye ni dən qu ru lub, 
şax ta la r dan ke çən dik da-
yaq lar ləğv edi lə rək pil lə kən 
qə fə sə lə ri nə çı xa rı lıb, 990 

mən zi lə  ye ni ev bir ləş mə lə ri 
ve ri lə rək say ğac lar qu raş dı-
rı lıb. Bun dan son ra mə həl-
lə da xi li pay la yı cı şə bə kə lə rin 
ye ni lən mə si iş lə ri nə baş la nıb. 
Ye ni la yi hə yə əsa sən, bi na-
la rın hə yət lə rin də müx tə lif 
diametr li po lieti len bo ru lar la  
2,6 km metr uzun lu ğun da su 
xət lə ri çə ki lə rək bi na la rın gi-
riş xət lə ri nə bir ləş mə ve ri lir. 
Şə rif za də kü çə sin də ic ra olu-
nan la yi hə çər çi və sin də möv-
cud na sos stan si ya sın da ye ni 
na sos lar qu raş dı rı la caq.

Qeyd edək ki, so vet döv-
rün də ti kil miş hə min çox-
mən zil li ya şa yış bi na la rı nın 
da xi li su təc hi za tı sis tem lə ri 
şax ta lar da qu raş dı rı lıb. Dik 
da yaq lar uzun müd dət dir 
is tis mar olun du ğun dan bə-
zi hal lar da su sız ma la rı və 
axın tı lar baş ve rir di. Bu da 
mən zil lə rə və zir zə mi lə rə su 
sız ma la rı na sə bəb olur du. 
Say ğac la rın mən zil lə rin da-
xi lin də ol ma sı bə zi hal lar da 

on la rın vax tın da oxun ma sı nı 
çə tin ləş dir mək lə uço tun düz-
gün apa rıl ma sı nda prob lem-
lər ya ra dır dı.

Bi na da xi li su təc hi za tı sis-
tem lə ri nin şax ta lar dan pil lə-
kən qə fə sə lə ri nə çı xa rıl ma sı 
və mə həl lə da xi li şə bə kə nin 
ye ni dən qu rul ma sı bi na la rın 
zir zə mi lə ri nə su axın tı la rı nın 
qar şı sı nı ala caq, su it ki lə ri ni 
azal da raq xid mə tin key fi y yə-
ti nin yük səl dil mə si nə im kan 
ve rə cək. Hər bir mən zil də 
say ğac la rın pil lə kən qə fə sə lə-

ri nə çı xa rıl ma sı də qiq uço tun 
apa rıl ma sı, xid mət haq qı nın 
vax tın da yı ğıl ma sı na  və de-
bi tor borc la rın ya ran ma ma sı-
na kö mək edə cək.

Qeyd edək ki, bi na da xi li 
su təc hi za tı sis tem lə ri 2013-
cü il dən “Azər su” ASC-nin 
ba lan sı na ve ri lib və ötən 
dövr də döv lət in ves ti si ya la rı 
he sa bı na Ab şe ron ya rı ma da-
sı və re gion lar da 6000-dən 
ar tıq çox mən zil li 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.

Əha li nin iç mə li su 
tə mi na tı nın yax şı laş-
dı rıl ma sı məq sə di lə 
“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə ti tə rə fi n dən Ya-
sa mal ra yo nun da çox-
mən zil li ya şa yış bi na-
la rı nın su təc hi za tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı la yi-
hə lə ri nin ic ra sı da vam 
et di ri lir. Ha zır da Ye ni 
Ya sa mal 1 ya şa yış mas-
si vin də və Şə rif za də kü-
çə sin də yer lə şən çox mən-
zil li ya şa yış bi na la rı nın  
mə həl lə da xi li su təc hi-
za tı sis tem lə ri ye ni lə nir. y
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Sa bun çu qə sə bə sin də ki  
“Ay lin” uşaq bağ ça sı nın su 
təc hi za tı sis te mi nə ba xış ke-
çi ri lər kən mə lum olub ki, ob-
yekt tex ni ki şərt al ma dan su 
xətt  i nə qa nun suz qo şu lub. 
Qə sə bə əra zi sin də yer lə şən 
tən dir, dö nər sa tı şı ob yekt-

lə rin də və ka fe də də iç mə li 
su dan qey ri-qa nu ni is ti fa də 
olun du ğu aş kar edi lib. Ye ni 
Ra ma na ya şa yış mas si vin-
də ağac və de ko ra tiv gül-
lə rin sa tıl dı ğı  ob yekt də də 
su yun ta lan ma sı ha lı na rast 
gə li nib. Bu ra da qa nun suz 
çə kil miş su xətt  i va si tə si lə 
su var ma iş lə ri apa rı lır. Ye-
ni Ra ma na da ey ni ün van da  
fəaliy yət gös tə rəm fer ma və 
in ter net klu bun su təc hi za tı 
öz ba şı na çəkl miş qa nun suz 
xətt  va si tə si lə apa rı lır.

Ba la xa nı qə sə bə si nin 
Sa dıq can kü çə sin də ki şir-
niy yat ma ğa za sı, av to yu ma 
mən tə qə si və mar ket də su-
yun ta lan ma sı aş kar edi lib. 
Mə lum olub ki, bu ob yekt-
lə rin say ğac la rı ol sa da, qey-
ri-qa nu ni xət lər dən is ti fa də 

olu nub. Qə sə bə nin Sə məd 
Mə sud kü çə sin də yer lə şən 
res to ra nın sa hi bi isə tex ni ki 
şərt və mü qa vi lə ol ma dan 
şə bə kə yə öz ba şı na qo şu la-
raq su dan qa nun suz is ti fa də 
edib. Ob yekt lə rin su təc hi-
za tı dər hal da yan dı rı lıb və 
akt tər tib edi lə rək dəy miş 
zi yan he sab la nıb. Bun dan 
əla və, Hə sən Əli yev kü çə-
sin də mak ler tə rə fi n dən ti-
ki lən 5 fər di ya şa yış evi nin 
hər bi ri nin iç mə li su yu ol sa 
da, on la rın su dan uçot suz 

is ti fa də et di yi üzə çı xıb
Aş kar lan mış qey ri-qa nu-

ni su xət lə ri ləğv edi lib, akt 
tər tib edi lə rək dəy miş zi yan 
he sab la nıb. Sa hib kar la ra su 
şə bə kə si nə qa nu ni qo şul ma 
ilə bağ lı mə lu mat ve ri lə rək 
bil di ri lib ki, qlo bal iq lim 
də yi şik li yi öl kə mi zin şi rin 
su eh ti yat la rı nın azal ma-

sı na sə bəb olub və be lə bir 
şə rait də su dan is raf çı lıq la 
is ti fa də yol ve ril məz dir. İç-
mə li su dan qey ri-qa nu ni və 
is raf çı lıq la is ti fa də edil mə si 
şə bə kə lər də hid rav li ki rejm-
lə rin po zul ma sı na, cid di su 

it ki lə ri nə, hə min əra zi lər də 
ya şa yan di gər sa kin lə rin su 
təmina tı nın pis ləş mə si nə 
sə bəb olur. Be lə qa nu na zidd 
hal la rın qar şı sı nı al maq 

üçün təd bir lər mü tə ma di 
da vam et di ri lə cək, öz ba şı na 
çə kil miş və say ğac dan kə nar 
xət lər ləğv olu na caq, be lə 
hal la rı tək rar tö rə dən lər lə 
bağ lı hü quq-mü ha fi  zə or-
qan la rı na mü ra ciət olu na-
caq.

Qeyd edək ki, 2022-ci 
ilin yan var-iyul ay la rın da  

iç mə li su dan qa nun suz is ti-
fa də ilə bağ lı “Azər su” ASC 
üz rə 5373 fakt aş kar la nıb. 
Hə min hal lar üz rə mü va-
fi q ola raq 1 mil yon 400 min 
kub metr həc min də sər fi y yat 
bər pa olu nub. Ca ri ilin yan-

var-iyul ay la rın da  su dan 
qa nun suz is ti fa də ilə bağ lı 
100-dən çox fakt araş dı rıl-
ma sı üçün  hü quq-mü ha fi  zə 
or qan la rı na təq dim olu nub.

Ба ла ха ны, Са бун чу вя Ра ма на гя ся бя ля рин дя 
ич мя ли су дан га нун суз ис ти фа дя нин гар шы сы алы ныб

kilərinə həmin ərazilərdə var-iyul aylarında sudan

rin po zul ma sı na, cid di su bər pa olu nub. Ca ri ilin yan
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tən dir, dö nər sa tı şı ob yekt- ri-qa nu ni xət lər dən is ti fa də

ti fa də et di yi üzə çı xıb üçün təd bir lər mü tə ma di tifadə etdiyi ü ə çıxıb üçün tədbirlər mütəmadi
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Ba kı şə hə ri Xə zər ra-
yo nu Bi nə qə sə bə si nin 
də mir yol ad la nan əra zi-
si ni iç mə li su ilə tə min 
edən ma gist ral su kə-
mə ri nə mü da xi lə edi lib. 
Əra zi də fər di  ya şa yış 
evi nin ti kin ti si ilə məş-
ğul olan Na sir ad lı şəxs 
219 mm diametr li Bi nə 
sov xoz ma gist ral su xət-
ti nin ye ri ni öz ba şı na də-
yiş mə yə cəhd edib.

Be lə ki, hə min şəxs ge-
cə saat la rın da ma gist ral su 
kə mə ri nin si yirt mə sin dən 
su təc hi za tı nı da yan dı ra raq 
möv cud kə mə rin 70 metr 
uzun lu ğun da olan his sə si ni 

kə sib doğ ra yıb, ti kin ti sa hə-
si n dən kə na ra çı xar maq la 
159 mm diametr li po lieti len 
bo ru lar la ye ni xətt  çə kib. 
Elə ge cə saat la rın da  hə min 
əra zi də fər di ya şa yış evi tik-
mə yə baş la yıb.

Ma gist ral su kə mə ri nə 
mü da xi lə nə ti cə sin də əra-

zi də yer lə şən cə za çək mə 
müəs si sə si, beş mər tə bə li 
ya şa yış bi na la rı və fər di ya-
şa yış ev lə ri su suz qa lıb.

Bu nun la bağ lı mə lu mat 
da xil olan ki mi “Azər su” 
ASC-nin Xə zər rayon Su-
ka nal İda rə si  tə rə fi n dən ra-
yon ic ra ha ki miy yə ti nə və 

hü quq-mü ha fi  zə or qan la-
rı na mə lu mat ve ri lib. Araş-
dır ma lar za ma nı mə lum 
olub ki, hə min əra zi də fər-
di ya şa yış evi nin ti kin ti si nə 
dair və tən da şın heç bir sə-
nə di yox dur və ti kin ti iş lə ri 
qey ri-qa nu ni apa rı lır.

Hü quq-mü ha fi  zə or-
qan la rı əmək daş la rı nın 
iş ti ra kı ilə “Azər su” ASC-
nin bri qa da la rı və tex ni-
ka sı va si tə si lə ti kin ti sö-
kü lüb. Ha zır da kə mə rin 
və su təc hi za tı nın bər pa sı 
is ti qa mə tin də iş lər apa rı lır. 
Bu müd dət də cə za çək mə 
müəs si sə si, bi na və fər di 
ya şa yış ev lə ri nə al ter na tiv 
va si tə lər lə su yun ve ri li şi tə-
min edi lib.   

Fak tın araş dı rıl ma sı ilə 
bağ lı “Azər su” ASC tə rə-
fi n dən hü quq-mü ha fi  zə or-
qan la rı na mü ra ciət olu nub.

Xə zər ra yo nu Mər də kan 
qə sə bə sin də Ra co ad lı şəxs 
tə rə fi n dən əsa sən ge cə saat-
la rın da as falt kü çə lər də xü-
su si tex ni ka ilə qa zın tı iş lə ri 
apa rı lıb, yol ör tü yü da ğı dı-
la raq 600 metr uzun lu ğun da 
su xətt  i çə ki lib.

Bu zov na qə sə bə sin də isə 
qa nun suz su xətt  i çə kən şəxs 
bir ne çə fər di ya şa yış evi nə 
bir ləş mə ve ril mə si üçün sa-
kin lər dən pul tə ləb edib. Bə-
zi və tən daş lar on la rın vəd lə-
ri nə al da na raq tə ləb olu nan 
pu lu ve rib lər. Qa nun suz ola-

raq su xət lə ri çə ki lib, ev lə rə 
bir ləş mə lər ve ri lib. Hə min 
şəxs lər say ğac la rın qo yu la-
ca ğı nı və abo nent ko du ve ri-
lə cə yi ni vəd et sə lər də, yo xa 
çı xıb lar.

Bu cür hal lar əra zi də ya-
şa yan di gər sa kin lər üçün 
də prob lem lər ya ra dır. Be lə 
ki, qey ri-qa nu ni su xət lə ri-
nin çə kil mə si hid rav li ki re-

jim lə rin po zul ma sı na sə bəb 
olur. Nə ti cə də iç mə li su dan 
qa nu ni is ti fa də edən abo-
nent lər nor mal qay da da su 
ala bil mir.  Araş dır ma lar-
dan mə lum olub ki, Xə zər 
ra yo nu nun di gər ya şa yış 
mən tə qə lə rin də, xü su si lə Bi-
nə qə sə bə sin də be lə hal la ra 
da ha çox rast gə li nir. Ra co, 
Şaiq, Ra min, La zım və di gər 

şəxs lər və tən daş lar la söv də-
ləş mə yə ge də rək pul mü qa-
bi lin də qa nun suz su xət lə ri 
çə kir. 

 “Azər su” ASC və tən daş-
la ra töv si yə edir ki, bu cür 
tək lifl  ə rə al da nıb söv də ləş-
mə yə get mə sin lər. Çün ki be-
lə hal lar da sə nəd ləş mə apa-
rıl mır, abo nent lər say ğac la 
tə min edil mir və kod ve ril-
mir. Üs tə lik, qa nun suz çə kil-
miş su xət lə ri ləğv edi lir.

Və tən daş la rın diq qə ti nə 
çat dı rı lır ki, iç mə li su şə bə-
kə si nə qo şul ma yal nız ye ni 
mər kəz ləş di ril miş iç mə li su 
şə bə kə lə ri nin ya ra dıl ma sı 
la yi hə lə ri çər çi və sin də, həm-
çi nin möv cud şə bə kə lə rə qo-
şul maq üçün alın mış tex ni ki 
şərt əsa sın da hə ya ta ke çi ri lir.

Ba kı şə hə ri Xə zər ra-
yo nun da qey ri-qa nu ni 
iç mə li su şə bə kə si nin ya-
ra dıl ma sı na cəhd lə rin 
qar şı sı alı nıb. Mə lum 
olub ki, öz lə ri ni “Azər su” 
Açıq Səhm dar Cə miy yə ti-
nin əmək da şı ki mi təq dim 
edən bir qrup şəxs pul mü-
qa bi lin də və tən daş la rın 
ev lə ri nə su xət lə ri çə kir.

Хя зяр ра йо нун да гей ри-га ну ни 
су хят ля ри нин чя ки ли ши ня ъящд едилиб
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Qə za haq qın da mə lu mat 
da xil ol duq dan dər hal son ra 
“Azər su” ASC-nin,  ra yon  ic-
ra ha ki miy yə ti və bə lə diy yə-
nin əmək daş la rı qə za ye ri nə  
ba xış  ke çi rib lər. Mə lum olub 
ki, qə za ya şa yış evi nin ya taq 
ota ğı nın alt his sə sin də baş 
ve rib ki, bu da hə min yer də 
tex ni ka nın iş lə mə si ni müm-
kün süz edib. Mən zil sa hi bi 
tə rə fi n dən evin dö şə mə si sö-
kü lə rək qə za nın ye ri müəy-
yən edi lib. “Azər su” ASC-nin 
qə za bri qa da sı tə rə fi n dən su 
axın tı sı nın qar şı sı mü vəq qə ti 
ola raq alı nıb. Ha zır da qə za-
nın tam ara dan qal dı rıl ma sı 

üçün iş lər da vam et di ri lir.
Qeyd edək ki, fər di ya şa-

yış ev lə ri nin və ob yekt lə rin 
in şa sı za ma nı ti kin ti qay da-
la rı na əməl olun ma ma sı, ti-
kin ti lə rin  ma gist ral və pay-
la yı cı su xət lə ri nin mü ha fi  zə 
zo na sın da, hətt  a bə zi hal lar-
da üzə rin də  apa rıl ma sı baş 
ver miş  qə za la rın ara dan qal-
dı rıl ma sın da cid di çə tin lik lər 
ya ra dır. Tex ni ki va si tə lər lə 
qa zın tı iş lə ri nin apa rıl ma sı 
müm kün ol ma dı ğın dan tə-
mir-bər pa iş lə ri ol duq ca çə-
tin şə rait də hə ya ta ke çi ri lir 
və uzun müd dət çə kir.  Təh-
lü kə siz lik qay da la rı na gö rə 
tə mir-bər pa iş lə ri nin apa rıl-
ma sı üçün kə mə rin mü ha fi  zə 
zo na sı tam bo şal dıl ma lı, tex-
ni ka nın sər bəst hə rə kə ti nə 
şə rait ya ra dıl ma lı dır. Ək sər 
hal lar da mən zil və ob yekt 
sa hib lə ri bu nun la ra zı laş mır, 
nə ti cə də tə mir iş lə ri nin ba şa 
çat dı rıl ma sı xey li vaxt apa rır.

Ötən müd dət də Bi lə cə ri 
qə sə bə si Mə li kas la nov kü çə-

si, Bi nə qə di yo lu 3-cü dön gə, 
Xə tai ra yo nu kənd Əh məd li, 
Ni za mi ra yo nu Azər Ma na-
fov, Ço ban za də kü çə lə ri və s. 
əra zi lər də ma gist ral su xət lə-
ri və ka na li za si ya  kol lek tor-
la rın da baş ver miş qə za la rın 
ara dan qal dı rıl ma sı na kom-
mu ni ka si ya xət lə ri üzə rin də 
qa nun suz ti kil miş fər di ya şa-
yış ev lə ri və ob yekt lə ri çə tin-
lik lər ya rat mış dır. 

“Azər su” ASC və tən daş-
la rın və sa hib kar la rın diq-
qə ti nə bir da ha çat dı rır ki, 
ma gist ral su xət lə ri nin, an-
bar la rın, ka na li za si ya kol-

lek tor la rı nın mü ha fi  zə zo na-
sın da fər di ya şa yış ev lə ri nin 
və ob yekt lə rin ti kin ti si qa da-
ğan dır. Ma gist ral kə mər də 
təz yi qin yük sək ol ma sı qə za 
za ma nı tək cə ti ki li lər üçün 
de yil, in san larln hə ya tı üçün 
də cid di təh lü kə lər ya ra dır.

Və tən daş lar və sa hib kar-
lar fər di ya şa yış və ob yekt 
üçün tor paq alar kən hə min 
əra zi də kom mu ni ka si ya sis-
tem lə ri nin olub-ol ma ma-
sı nı də qiq ləş dir mək üçün 
bir mə na lı şəkildə "Azər su" 
ASC-dən  mü va fi q  rəy al-
ma lı dırlar.
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Ba kı şə hə ri Bi nə qə di 
qə sə bə si 1-ci mə dən 30-cu 
kor pus əra zi sin dən ke çən 
160 mm diametr li, təz yiq-
li  ma gist ral su kə mə rin də 
qə za baş ve rib. Su sız ma-
sı  ma gist ral su kə mə ri nin 
mü ha fi  zə zo la ğın da  qey-
ri-qa nu ni in şa edil miş 170 
nöm rə li fər di ya şa yış evi-
nin al tın da ya ra nıb. Qə za 
nə ti cə sin də əra zi də olan 
bir ne çə fər di ya şa yış evi-
nin zir zə mi si və hə yət lə ri 
də su al tın da qa lıb.

İç mə li su təc hi za tı və tul-
lan tı su sek to run da ça lı şan 
iş çi lə rin pe şə kar lıq sə viy yə-
si nin ar tı rıl ma sı məq sə di lə 
“Azər su” Açıq Səhm dar Cə-
miy yə ti tə rə fi n dən tə lim lər 
da vam et di ri lir. İç mə li və 
tul lan tı su sek to run da hə-
ya ta ke çi ri lən la yi hə lər çər-
çi və sin də ye ni is ti fa də yə 
ve ril miş qur ğu la rın və ava-
dan lıq la rın is tis ma rı nı yük-
sək pe şə kar lıq la ic ra et mək 
üçün mü tə xəs sis lə rin bi lik 
və ba ca rıq la rı nın ar tı rıl ma-
sı priori tet və zi fə lər dir.

2022-ci ilin yan var-iyun 

ay la rın da “Azər su” ASC tə-
rə fi n dən müx tə lif möv zu-
lar da 4 tə lim təş kil olu nub. 
Tə lim lə rə müx tə lif ida rə 
və müəs si sə lə rin 235 nə fər 
əmək da şı cəlb olu nub. Tə-
lim lər nə zə ri və  prak ti ki ola-

raq iki is ti qa mət də ke çi ri lib. 
Nə zə ri bi lik lə rə yi yə lə nən tə-
lim iş ti rak çı la rı iş pro ses lə ri 
ilə əya ni ta nış ol maq im ka nı 
qa za nıb lar. Tə lim müd də tin-
də qa za nı lan bi lik və təc rü bə 
iş lə ri vax tın da, ope ra tiv  və 

yük sək pe şə kar lıq la ic ra et-
mə yə im kan ve rir.  

“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə tin də kadr ha zır lı-
ğı və iş çi lə rin pe şə kar lı ğı nın 
ar tı rıl ma sı işi nin tək mil ləş-
di ril mə si məq sə dilə Höv san 
Aera si ya Stan si ya sı nın əra-
zi sin də Tə lim və İn no va si-
ya  Mər kə zi ya ra dı lıb.  Mər-
kəz də me xa ni ka, ener ge ti ka, 
av to ma ti ka və met ro lo gi ya, 
kom pü ter, coğ ra fi  in for ma-
si ya sis te mi, SCA DA, nə za-
rət öl çü ci haz la rı ka bi net lə ri 
fəaliy yət gös tə rir. Mü tə xəs-
sis lə rin prak ti ki bi lik lə ri nin 
ar tı rıl ma sı məq sə di lə bu-
ra da təc rü bə po li qo nu in şa 
edi lib.

235 ямяк да ш тя лим ляр дя иш ти рак едиб



“Azər su” Açıq Səhm dar 
Cə miy yə tin də iş çi lə rin yay 
möv sü mün də is ti ra hət lə ri-
nin sə mə rə li təş ki li nə xü-
su si diq qət ye ti ri lir.  Hər il 
ənə nə vi ola raq Cə miy yə tin 
iş çi lə ri nin və on la rın ailə 
üzv lə ri nin asu də vaxt la rı-
nın sə mə rə li təş ki li is ti qa-
mə tin də təd bir lər hə ya ta 
ke çi ri lir.

“Azər su” ASC və Su Tə-
sər rü fa tı İş çi lə ri  Həm kar lar 
İtt  i fa qı Res pub li ka Ko mi tə-
si nin bir gə təd bir lər pla nı na 
əsa sən, Cə miy yə tin ida rə və 
təş ki lat la rın da ça lı şan iş çi-
lər və on la rın ailə üzv lə ri 
öl kə mi zin müx tə lif böl gə lə-

rin də ki is ti ra hət mər kəz lə-
ri nə gön də ri lir.

Təs diq olun muş qra fi -
kə əsa sən, 2022-ci ilin yay 
möv sü mün də “Azər su” 
ASC-nin ida rə və müəs si-
sə lə rin də ça lı şan iş çi lər və 
on la rın ailə üzv lə ri Xaç maz, 
Qu ba, Qu sar, İs ma yıl lı və 
Naf ta lan da kı is ti ra hət və 
müali cə mər kəz lə ri nə gön-
də ri lib. Ümu mi lik də 3510 
nə fər bu im kan dan ya rar la-
nıb. İs ti ra hət mər kəz lə rin-

də iş çi lə rin və on la rın ailə 
üzv lə ri nin mə na lı is ti ra hə ti 

üçün hər cür şə rait ya ra dı-
lıb.
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“Azər  su” ASC-nin Mül -
ki mü  daq  fi ə qə  rar  ga  hı  nın 
rəisi  nin rəh  bər  li  yi ilə ke  çi  ri -
lən tə  li  mə “Gən  cə Su  ka  nal” 
TSC-nin rəh  bər he  yə  ti,  mül -
ki mü  da  fi ə dəs  tə  lə  ri  nin ko -
man  dir-rəis və şəx  si he  yə  ti 
da  xil ol  maq  la ümu  mi  lik  də 
60-dək iş  çi cəlb olu  nub.       

Ob  yekt mül  ki müd  fa -
fi ə məş  qi  nin ke  çi  ril  mə  sin -
də məq  səd iş  ti  rak  çı  lar  dan 
hər bi  ri  nə föv  qə  la  də hal  lar -
da mü  ha  fi   zə iş  lə  ri və di  gər 
mül  ki mü  da  fi ə təd  bir  lə  ri 
hə  ya  ta ke  çi  rər  kən fəaliy  yət 
qay  da  la  rı  nın əmə  li su  rət  də 

öy  rə  dil  mə  si, həm  çi  nin föv -
qə  la  də hal  lar za  ma  nı xi  la -
set  mə və di  gər tə  xi  rə  sa  lın -
maz iş  lə  ri ye  ri  nə ye  ti  rər  kən 
rəh  bər he  yə  tə qə  rar qə  bul 
et  mək ba  ca  rı  ğı  nın və MM 
dəs  tə  lə  ri  nin qar  şı  lıq  lı su  rət -
də fəaliy  yət gös  tər  mə  si  nin  
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si  olub.

Tə  lim za  ma  nı mül  ki mü -
da  fi ə dəs  tə  lə  ri şəx  si he  yət  lə 
tam komp  lekt  ləş  di  ri  lib və 
mü  ha  fi   zə va  si  tə  lə  ri ilə təc -
hiz olu  nub. Mad  di-tex  ni  ki 
təc  hi  za  tın və tə  lim yer  lə -
rin  də bü  tün mül  ki mü  da -
fi ə ava  dan  lıq  la  rı  nın saz  lı  ğı 

yox  la  nı  lıb, imi  ta  si  ya yer  lə  ri 
(da  ğın  tı, su kə  mər  lə  rin  də 
qə  za, zə  hər  lən  mə, yan  ğın və 
s.) ha  zır  la  nıb. Məşq za  ma  nı 
dal  da  lan  ma yer  lə  ri  nin ha -
zır  lan  ma  sı, iş  çi  lə  rin təh  lü  kə -
siz yer  lə  rə çı  xa  rıl  ma  sı, on  la -
ra fər  di, tib  bi və yan  ğın  dan 
mü  ha  fi   zə va  si  tə  lə  ri  nin pay -
lan  ma  sı, xi  la  set  mə iş  lə  ri  nin 
apa  rıl  ma  sı  ki  mi təd  bir  lə  rə 
ha  zır  lıq və  ziy  yə  ti də yox  la -
nı  lıb.

Məşq pro  se  sin  də mül  ki 
mü  da  fi ə qüv  və  lə  ri şər  ti ola -
raq föv  qə  la  də hal baş ver  miş  

əra  zi  nin mü  ha  fi   zə  si, əra  zi  yə 
gi  riş-çı  xı  şın məh  dud  laş  dı -
rıl  ma  sı, yan  ğı  nın sön  dü  rül -
mə  si, zə  hər  lə  nən  lə  rin xi  las 
edil  mə  si, ax  ta  rış-xi  la  set  mə, 
zə  rər  çək  miş  lə  rə il  kin tib  bi 
yar  dı  mın gös  tə  ril  mə  si və iş -
çi  lə  rin təh  lü  kə  siz əra  zi  lə  rə 
təx  liy  yə  si iş  lə  ri  nin apa  rıl -
ma  sı ilə əla  qə  dar tap  şı  rıq  la  rı 
ye  ri  nə ye  ti  rib  lər.

Son  da məş  qin nə  ti  cə  lə  ri 
təh  lil edi  lib, mül  ki mü  da  fi ə 
dəs  tə  lə  ri  nin ko  man  dir-rəis 
və şəx  si he  yə  ti  nə la  zı  mi  mü -
va  fi q töv  si  yə  lər ve  ri  lib.

Фюв  гя  ла  дя ща  ди  ся  ля р цзря 
мцл  ки мц  да  фия мяш  ги ке  чи  ри  либ

“Azər  su” ASC-nin 2022-ci il üçün Mül  ki mü  da  fi ə 
təd  bir  lər pla  nı  na əsa  sən “Gən  cə Su  ka  nal” TSC-nin  su 
an  ba  rı əra  zi  sin  də “Föv  qə  la  də ha  di  sə  lə  rin nə  ti  cə  lə  ri  nin 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı za  ma  nı mül  ki mü  da  fi ə qüv  və  lə  ri -
nin ida  rə edil  mə  si  nin təş  ki  li” möv  zu  sun  da ob  yekt mül -
ki mü  da  fi ə məş  qi ke  çi  ri  lib.


