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1. GİRİŞ
Bu Әtraf Mühitә Tәsirin İlkin Qiymәtlәndirilmәsi (ӘMTİQ) hesabatı, AİB-in maliyyәlәşdirdiyi
Azәrbaycanda hәyata keçirilәn TY-9564-REG: Üzәn Günәş Enerji Sistemlәrinin İnkişafı
Layihәsi (bundan sonra “Layihә” adlandırılacaqdır) çәrçivәsindә vә 2009-cu il AİB-in
Tәhlükәsizlik Siyasәtinin Maddәlәrinә vә Azәrbaycan Respublikasının Әtraf Mühitin
Qiymәtlәndirilmәsi üzrә tәlәblәrinә uyğun şәkildә hazırlanmışdır. Layihәnin mәqsәdi Böyükşor
gölü әrazisindә elektrik tәchizat sistemi üçün qoyuluş gücü 100 kVt olan pilot üzәn günәş
enerjisi sistemlәrinin işlәnib hazırlanması yolu ilә Azәrbaycanda bәrpa olunan enerjini tәşfiq
etmәkdir.
Texniki Yardımın (TY) mәqsәdi kiçik pilot üzәn günәş sistemi vә uyğun olaraq ardınca daha
böyük ölçüdә üzәn günәş sistemi vasitәsilә Azәrbaycanda üzәn günәş enerji sistemlәrini tәqdim
etmәkdәn ibarәtdir. TY, pilot layihәsi, kommersiya xarakterli daha böyük ölçüdә layihәnin
texniki-iqtisadi әsaslandırması vә üzәn fotovoltaik (FV) enerji sistemlәri üzrә qabaqcıl ölkәlәrdә
әtraflı öyrәdici sәfәrlәrin tәşkil edilmәsi yolu ilә praktiki institsional potensialın yaradılması,
xüsusilә üzәn FV stansiyalarının layihәlәndirilmәsi, tikintisi vә istismarı üzrә biliklәri vә texniki
bacarıqları artırmaqda Azәrbaycan Respublikasına dәstәk olmaqdır. Nәzәrdә tutulan nәticә,
benefisiar ölkә üçün ilk iri ölçüdә üzәn FV stansiyasının tikintisinә başlatmaqdan ibarәtdir.
Bu ӘMTİQ, Azәrbaycanda Bakı şәhәri Böyükşor gölündә üzәn günәş pilot layihәsinin tәklif
edilәn tikintisi üzrә әtraf mühit qiymәtlәndirmәsi nәticәlәrini tәqdim edir. Pilot layihәsi beynәlxalq
rәqabәtli açıq tender prosesi nәticәsindә seçilәn mühәndislik, satınalma vә tikinti (MST) işlәrinә
mәsul podratçı tәrәfindәn tikilәcәkdir. MST üzrә podratçı elәcә dә onu 2 il müddәtinә idarә
edәcәkdir.
Layihәni hәyata keçirdәn tәşkilat Azәrbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyidir. Böyükşor
gölünün hazırkı operatoru olan “Tәmiz Şәhәr” ASC, işlәnmә mәrhәlәsindә olan bu layihәnin
әsas tәrәfdaşlarından biridir vә stansiya işә salındıqdan sonra stansiyanın operatoru olacaqdır.
Cari layihә, Energetika Nazirliyindә Enerjinin sәmәrәliliyi vә Ekologiya şöbәsi olan layihәni
hәyata keçirdәn bölmә (LHB) tәrәfindәn hәyata keçirilir.
Layihә üzrә әsas tәrәfdaş tәrәflәr “Tәmiz Şәhәr” ASC, Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi,
Azәrişıq ASC, Azerenerji ASC, Enerji Mәsәlәllәrinin Tәnzimlәnmәsi üzrә Dövlәt Agentliyi vә
Alternativ vә Bәrpa olunan Enerji Mәnbәlәri üzrә Dövlәt Agentliyi (bu agentlik Azәrbaycan
Respublikasının Prezidentinin 14 Yanvar 2019-cu il tarixli qәrarı ilә lәğv edilmişdir, yeni statusu
hәlә ki, mәlum deyildir).
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2. ӘTRAF MÜHİTӘ TӘSİRİN İLKİN QİYMӘTLӘNDİRMӘSİNİN MӘQSӘD
VӘ VӘZİFӘLӘRİ
Bu Әtraf Mühitә Tәsirin İlkin Qiymәtlәndirilmәsinin mәqsәd vә vәzifәlәri aşağıdakılardan
ibarәtdir:





Layihә üzrә әtraf mühit baxımdan mövcud vәziyyәtin tәsvirinin verilmәsi; layihә üzrә potensial
әtraf mühit tәsirlәrinin müәyyәn olunması vә tәsviri; zәrәrli tәsirlәrin minimuma endirmәklә
tәsirlәrin azaldılması tәdbirlәrinin layihәlәndirilmәsi;
İctimaiyyәt ilә mәslәhәtlәşmәnin aparılması prosesini vә şikayәtlәrә baxılma mexanizminin
tәsviri; vә
Layihә üzrә әtraf mühitin idarәedilmәsi vә monitorinq planının (institsional öhdәliklәrin,
potensialın artırılması, tәlim vә tәlәb olunan büdcәnin müәyyәn olunması daxil olmaqla) tәqdim
edilmәsi.
Bu ӘMTİQ, AİB tәrәfindәn işә cәlb edilәn TY heyәtinin әtraf mühit üzrә mütәxәsislәri tәrәfindәn
layihәni hәyata keçirdәn tәşkilatın, Energetika Nazirliyinin dәstәyi ilә hazırlanmışdır. Bu
ӘMTİQ, 2018-ci ilin noyabr ayından 2019-cu ilin may ayına kimi olan TY-ın hәyata keçirilmәsi
dövründә hazırlanmışdır. Layihә hal-hazırda texniki-iqtisadi әsaslandırmanın hazırlanması
mәrhәlәsindәdir vә işçi layihәsindә vә yerlәşmәsindә heç bir әsaslı dәyişikliklәrin edilmәsinin
gözlәnilmәmәsinә baxmayaraq, 2009-cu il AİB-in Tәhlükәsizlik Siyasәtinin Maddәlәrinә uyğun
tәfәrrüatlı mühәndislik layihәlәndirilmәsinin edilmәsi әrzindә bu ӘMTİQ-ni yenilәnmәk
zәruriyyәti yarana bilәr.
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3. ӘMTİQ–nin METODOLOGİYASI
Bu ӘMTİQ, aşağıda qeyd olunanlar әsasında hazırlanmışdır: layihә ilә әlaqәdar araşdırmaların
aparılması vә planlaşdırılmış icra tәdbirlәri, gözlәnilәn әtraf mühitә tәsirlәrinin müәyyәn
olunması üçün layihәnin әrazisinә sәfәrlәr, “2014-2016-cı illәr әrzindә Bakı şәhәri vә onun
qәsәbәlәrinin Sosial İqtisadi İnkişafı üzrә Dövlәt Proqram”ına
daxil edilәn Abşeron
yarımadasında olan göllәrin әrazisinә sәfәrlәrin edilmәsi, ӘMTİQ hesabatının hazırlanması
üçün mәlumatların toplanması ilә әlaqәdar layihәni hәyata keçirdәn yerli operator ilә görüşün
keçirilmәsi vә mәsәlәllәrin müzakirәsinin aparılması, fәaliyyәtlәrә düzәliş vermәk üçün layihәni
hәyata keçirәn yerli tәşkilat Energetika Nazirliyi ilә görüşün keçirilmәsi, statistika mәlumatları,
elmi institutların vә Tәrәfdaş tәşkilatın müvafiq şöbәlәrinin sistematik nәşrlәri әsasında әtraf
mühit üzrә mövcud vәziyyәt barәsindә mәlumatların toplanması, gözlәnilәn mәsәlәlәrin vә
şikayәtlәrә baxılma mexanizminin müәyyәn olunması üçün Tәrәfdaş tәşkilatlarla
mәslәhәtlәşmәlәrin aparılması, ictimaiyyәtin rәyi üçün ӘMTİQ-nin internet sәhifәdә
açıqlanması.
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4. SİYASӘT, HÜQUQİ VӘ TӘNZİMLӘYİCİ BAZA
4.1. Azәrbaycan Hökumәtinin Әtraf Mühit sahәsindә Siyasәti, Qanunlar vә Qaydalar
Müstәqillik әldә etdikdәn sonra enerji siyasәti üzrә әsas milli qanunvericilik bazası, Enerji
resurslarından istifadә haqqında qanun (1996), Elektroenergetika haqqında qanun (1998),
Energetika haqqında qanun (1999), Azәrbaycan Respublikasında Elektrik vә İstilik stansiyaları
haqqında qanun (1999) vә “Azәrbaycan Respublikasında sәnayenin inkişafı üzrә Dövlәt
Proqramı” (2015-2020-ci illәr) daxil olmaqla dövlәt proqramları әsasında inkişaf etmişdir. Son
dövrlәrdә qәbul edilmiş “Azәrbaycan 2020: gәlәcәyә baxış” Inkişaf Konsepsiyası vә 2016-cı il
Milli iqtisadiyyatın vә әsas iqtisadi sektorlar üzrә strateji yol xәritәlәri әsasında enerji siyasәti
işlәnib hazırlanmışdır. Enerji sәmәrәliliyi üzrә qüvvәdә olan qanunun olmamasına baxmayaraq
onun әsas cәhәtlәri yuxarıda qeyd edilmiş milli sәnәdlәrdә müәyyәn edilmişdir. Qeyd
olunmalıdır ki, “Enerji resurslarından sәmәrәli istifadә vә enerji sәmәrәliliyi” vә “Bәrpa olunan
enerji mәnbәlәrindәn elektrik enerjisinin istehsalı” üzrә yerli qanunlar hazırlanmaqdadır.
Enerji sәmәrәliliyi siyasәti üzrә sәrmayә yatırımı üzrә hüquqi tәnzimlәmәlәrә Azәrbaycan
Respublikasının “İnvestisiya Fәaliyyәti” (1995) haqqında qanun vә “Xarici İnvestisiyanın
qorunması haqqında” qanun (1992) daxildir.
Enerji sәmәrәliliyi vә iqlim dәyişikliyi ilә bağlı Azәrbaycan Respublikasının tәsdiq etdiyi
beynәlxalq konvensiyalar: İqlim Dәyişikliyi üzrә BMT-nin Çәrçivә Konvensiyana Kyoto Protokolu
(Azәrbaycan 2000-ci ildә qәbul edib), BMT-nin İqlim dәyişikliyi üzrә çәrçivә konvensiyası, Kyoto
Protokoluna Doha düzәlişi (8 dekabr 2012-ci il tarixli, düzәlişi Dohada tәsdiq etmişdir). 14 Aprel
2015-ci ildә qәbul edilәn Azәrbaycan BMT-nin İqlim Dәyişikliyi üzrә çәrçivә konvensiyasına
nәzәrdә tutulan tövfәsini tәqdm etdi. İqlim dәyişikliklәri üzrә BMT-nin Çәrçivә Konvensiyası
әsasında Paris Razılaşmasına (dekabr 2016-cı il) әsasәn 1990-cı il ilә müqayisәdә 2030-cu ilә
kimi istixana qazlarının tullantılarının sәviyyәsindә 35% azalma öhdәliyi götürmәsi (Azәrbaycan
Hökumәti 2015) onun istixana qazlarının tullantılarının azalmasına kәmiyyәtcә ümumi
töhfәsidir.
Enerji sәmәrәliliyi siyasәtinin inkişaf etdirilmәsi sıx şәkildә әtraf mühitin mühafizәsi ilә
әlaqәdardır, bu baxımdan aşağıda qeyd edilmiş hüquqi baza işlәnib hazırlanmışdır:







Әtraf mühitin mühafizәsi haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu (1999)
Әtraf mühit mәsәlәllәri üzrә ictimaiyyәtin mәlumatlılğının artırlması üzrә AR qanunu
(2002),
Mәcburi ekoloji sığorta haqqında AR qanunu (2002),
Ekoloji tәhlükәsizlik haqqında Azәrbaycan Respublikasının Qanunu, (1999)
“Bitki mühafizәsi haqqında qanun(1996),
Heyvanlar alәmi haqqında» qanun (1999),
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Torpaq Mәcәllәsi (1997),
Su mәcәllәsi (1996),
No. 1175-VQ, 2018, 12 İyun 2018-ci il tarixli “Әtraf Mühitә Tәsirin Qiymәtlәndirilmәsi”
haqqında qanun vә onun qoşmaları (10 MVt-dan yuxarı gücә malik günәş, bioqaz,
biotermal vә digәr layihә işlәrinin layihәlәndirilmәsi);
Dövlәt ekoloji ekspertizanın maliyyәlәşdirilmәsi qaydaları haqqında Nazirlәr Kabinetinin
41 nömrәli, 22 Fevral 2001-ci il tarixli qәrarı.

Su ehtiyatlarından istifadә 1996-cı ildә qәbul edilәn Su mәcәllәsi ilә tәnzimlәnir: Suların
mühafizәsi: su obyektlәrinin çirklәnmә vә zәhәrlәnmәdәn mühafizәsi; su obyektlәrindә zәrәrli
tәsirlәrin yol verilәn normaları, suyun ekoloji mәsәlәsi; suyun zәrәrli tәsirlәrdәn qorunması vә
nәticәlәrinin aradan qaldırılması; suların vәziyyәtinә mәnfi tәsir göstәrәn müәssisәlәrin,
binaların vә digәr obyektlәrin yerlәşdirilmәsi, layihәlәndirilmәsi, tikintisi, bәrpası vә istismarı
şәrtlәri; sulara mәnfi tәsir göstәrәn müәssisәlәrin, binaların vә digәr obyektlәrin istismarına
qadağan qoyulması.
4.2. Azәrbaycanda Ekoloji Qiymәtlәndirilmә Prosesi
Әtraf mühitә tәsirin qiymәtlәndirilmәsi, Azәrbaycan Respublikasının Konstitiusiyasına, AR Әtraf
Mühitә Tәsirin Qiymәtlәndirilmәsi (ӘMTQ) üzrә qanuna, Әtraf mühitin Mühafizәsi vә Ekoloji
Tәhlükәsizlik üzrә AR qanunlarına, tikinti-quraşdırma, şәhәrsalma vә tikinti üzrә AR
qanunvericiliyinә, uyğun olaraq qәbul edilmiş digәr normativ vә hüquqi aktlara, elәcә dә
Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdaş çıxdığı beynәlxalq konvensiyalara әsaslanır. AR-in Әtraf
Mühitin qiymәtlәndirilmәsi üzrә qanunu iqtisadi, fermer tәsәrrüfatı, elәcә dә şәhәrsalma vә
tikinti fәaliyyәtlәrinin әtraf mühitә vә insan sağlamlığına potensial tәsirlәrini öyrәnmәk mәqsәdi
ilә hәyata keçirilәn әtraf mühitә tәsirin qiymәtlәndirilmәsi prosesinin hüquqi, iqtisadi vә tәşkilatı
әsaslarını vә onların nәticәlәrinin keyfiyyәt standartları vә ekoloji tәlәblәr ilә uyğunluğunu
Azәrbaycan Respublikasının Konstitutsiyasının maddә 39-da vә maddә 94, Bölmә 1, Paraqraf
1-ә uyğun olaraq tәnzimlәyir.
AR-nın Әtraf Mühitә Tәsirin Qiymәtlәndirilmәsi üzrә qanunun Maddә 4.1-nә uyğun olaraq
ӘMTQ yalnız fәaliyyәt növlәri vә digәr fәaliyyәt növlәri ilә әlaqәdar aktlar ilә münasibәtdә
mәcburi hesab olunur.
Әtraf mühitә tәsirin qiymәtlәndirilmәsi prosesinin İcraçısı, AR –nın İctimaiyyәtin İştirakı
haqqında qanununa uyğun olaraq ӘMTİQ sәnәdinin ictimai dinlәnilmәsinin tәşkil edilmәsinә
mәsuliyyәt daşıyır vә tamamlanmış sәnәd vәtәndaşların şikayәtinin nәzәrә alınması üzrә AR
qanununa uyğun olaraq yenidәn yazılacaqdır.
1175-VQ nömrәli 12 İyun 2018-ci ildә qәbul edilәn AR ӘMTQ üzrә qanununa uyğun olaraq,
әtraf mühitә tәsirin qiymәtlәndirilmәsinin işlәnib hazırlanması enerji sektorunda aşağıda qeyd
edilmiş layihәlәr üçün tәlәb olunacaqdır:
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Gücü 300 MVt vә daha çox olan istilik elektrik stansiyalarının, elәcә dә gücü 220
kilovoltdan, uzunluğu 15 km-dәn çox olan yüksәk gәrginlikli elektrik xәtlәrinin
layihәlәndirilmәsi;
Gücü 10 MVt-dan çox olan su, günәş, bioqaz, geotermal vә digәr elektrik stansiyalarının
layihәlәndirilmәsi
Gücü 1 MVt-dan çox olan külәk elektrik stansiyalarının (külәk generatorları parkları)
layihәlәndirilmәsi.

Yuxarıda qeyd olunanlara әsasәn gücü 100 kVt üzәn fotovoltaik günәş elektrik stansiyası üçün
әtraf mühitә tәsirin qiymәtlәndirilmәsi tәlәb olunmur.
AİB-in Çevik Әtraf Mühit Qiymәtlәndirmәsi Yoxlamasının nәticәlәrinә әsasәn bu layihә B
kateqoriyalı layihә kimi tәsnifatlandırılmışdır. B kateqoriyalı bir layihә üçün sahәyә xas olan әtraf
mühitin idarәolunması planı daxil olmaqla әtraf mühitin ilkin yoxlaması tәlәb olunur.
4.3.Beynәlxalq Sazişlәr vә Konvensiyalar
Azәrbaycan hәmçinin bir sıra beynәlxalq ekoloji sazişlәrә imza atmışdır, buraya daxildir:
- Xüsusilә Waterfowl Habitat kimi beynәlxalq әhәmiyyәtә malik “Su quşlarının
yaşama yerlәri kimi beynәlxalq әhәmiyyәti olan sulu-bataqlıq yerlәr haqqında”
Ramsar Konvensiyası - 21 sentyabr 2001-ci ildә qüvvәyә minmişdir.
- «Kökünün kәsilmәsi tәhlükәsi olan vәhşi fauna vә yabanı flora növlәrinin
beynәlxalq ticarәti haqqında» Konvensiya (CITES) - 1999-cu ildә qüvvәyә
minmişdir.
- "Arxeoloji irsin qorunması haqqında" Avropa Konvensiyası - 2000-ci ildә
qoşulmuşdur
- "Avropanın canlı tәbiәtinin vә tәbii mühitinin qorunması haqqında" Avropa Bern
Konvensiyası - 2002-ci ildә qüvvәyә minmişdir
- Transsәrhәd Әtraf Mühitә Tәsirin Qiymәtlәndirilmәsi üzrә Konvensiya, 1991
- Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının "Bioloji müxtәliflik haqqında" Konvensiyası - 2000ci ildә qüvvәyә minmişdir
- “Sәrhәddәn keçәn su axınlarının vә beynәlxalq göllәrin mühafizәsi vә istifadәsi”
üzrә Konvensiya,1992
- Sәrhәddәn keçәn su axınlarının vә beynәlxalq göllәrin mühafizәsi vә istifadәsi
üzrә” Helsinki Konvensiyasının
Su
vә
Sağlamlıq
haqqında protokolu,
Azәrbaycan 2002-ci ildә qoşuldu
- Espoo Konvensiyası - Sәrhәdlәrarası Kontekstdә Әtraf Mühitә Tәsirin
Qiymәtlәndirilmәsinә dair Konvensiya, Azәrbaycan 1999-cu ildә qoşulmuşdur
- 1999-cu ildә Azәrbaycanda qüvvәyә minmiş - «Kökünün kәsilmәsi tәhlükәsi olan
vәhşi fauna vә yabanı flora növlәrinin beynәlxalq ticarәti haqqında» Konvensiya
(CITES), 2000-ci ildә "Arxeoloji irsin qorunması haqqında" Avropa Konvensiyası,
Azәrbaycan 2000-ci ildә qoşulmuşdur
- «Әtraf mühit ilә bağlı mәsәlәlәrdә mәlumatın әldә edilmәsi, qәrar qәbul
edilmәsindә ictimaiyyәtin iştirakı vә әdalәt mәhkәmәsinin açıq keçirilmәsi
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-

-

haqqında» Orxus Konvensiyası, Azәrbaycan Respublikası 1999-cu ildә ratifi
kasiya etmişdir
Daimi üzvi çirklәndiricilәr haqqında Stokholm Konvensiyası, dioksinlәrin,
furanların, hexaxlorobenzen vә PXB-lәrin azaldılması vә ya aradan qaldırılması
mәqsәdi ilә azaldılması. Stokholm, may 2001-ci il, Azәrbaycan 2004-cü ildә
qoşulmuşdur.
"Xәzәr dәnizinin dәniz әtraf mühitinin mühafizәsi haqqında" Çәrçivә
Konvensiyası (2003). Azәrbaycan 2006-cı ildә qәbul etdi
Avropa Landşaft Konvensiyası (2000). Azәrbaycan 2011-ci ildә qoşulub
"Xәzәr dәnizinin dәniz әtraf mühitinin mühafizәsi haqqında" Çәrçivә
Konvensiyası (2011). Azәrbaycan 2012-ci ildә qәbul etmişdir.
“Transsәrhәd su axınlarını vә beynәlxalq göllәrin qorunması vә istifadәsi”
haqqında Konvensiya (dәyişikliklәr 2003). Azәrbaycan 2013-cü ildә qoşulmuşdur.

Pilot layihәnin әsas tәrәfdaşı kimi “Tәmiz Şәhәr” ASC yuxarıda qeyd edilmiş milli qanunlar vә
Azәrbaycanın tәrәfdaş çıxdığı beynәlxalq konvensiyalar ilә ziddiyәtin olmamasının tәmin
edimәsinә mәsuliyyәt daşıyır. Artıq yüksәk hәddә qәdәr çirklәnmiş Böyükşor gölünün suyuna
vә әtraf әrazilәrinә yuxarıda qeyd edilmiş milli qanunlar vә beynәlxalq konvensiyaların birbaşa
aidiyyatının olması güman edilmir.

4.4. Qurumlar
Әtraf Mühitin qorunmasına mәsul olan әsas dövlәt qurumu ETSN-dir. Nazirlik, әvvәlki Әtraf
mühit üzrә Dövlәt Komitәsini әvәz etmәk üçün 2001-ci ildә tәsis edilib vә geologiya, balıqçılıq
vә meşәçilik daxil olmaqla geniş mandata malikdir. ETSN, tәbii ehtiyatların qorunması üzrә
bütün qanunları dәstәklәyir. Dövlәt Ekoloji Ekspertiza Departamenti nazirlik daxilindә
Azәrbaycan Respublikasının sәlahiyyәtlәri daxilindә hәr hansı inkişaf faәliyyәtlәrinin Әtraf
Mühitә Tәsirin Qiymәtlәndirmәsinә baxılmasında proqram sәviyyәsindә fәaliyyәt göstәrir. Bu
yaxınlarda Torpaq vә Kartioqrafiya üzrә Dövlәt Kommitәsi dә lәğv edilmiş vә onun funksiyaları
müxtәlif dövlәt institutları arasında paylanılmışdır. ETSN elәcә dә bәzi rol vә öhdәliklәr almış,
lakin Nazirlәr Kabinetinin hәlә dә yekun tәsdiqini gözlәyir.
Layihәnin hәyata keçirilmәsi mәrhәlәsi әrzindә ETSN nәzdindә Әtraf mühitin Mühafizәsi
Departamenti layihә ilә bağlı әtraf mühit üzrә tәhlükәsizliyә mәsuliyyәt daşıyır.
Әtraf mühitin idarәolunmasında ETSN-dәn başqa dolayı şәkildә iştirak edәn digәr hökumәt
orqanları İqtisadiyyat Nazirliyi, Kәnd Tәsәrrüfatı Nazirliyi (Meliorasiya vә Suvarma üzrә onun
Komitәsi), Sәhiyyә Nazirliyi, Tәhsil Nazirliyi, Daxili İşlәr Nazirliyi, Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk
Texnologiyalar Nazirliyi, Әdliyyә Nazirliyi vә Fövqәldә Hallar Nazirliyidir. Bu dövlәt orqanlarının
hәr birindә әtraf mühit mәslәlәrinә baxan müvafiq şöbә (bölmә, mәrkәz yaxud hissә) vardır ki,
onlar Hökümәt tәrәfindәn müәyyәn olunan әtraf mühit üzrә әsas istiqamәtlәr üzrә öhdәlik
götürmәklә öz fәaliyyәtlәrinin әtraf mühit uyğun olmasına mәsuliyyәt daşıyır.
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“Tәmiz Şәhәr” ASC layihәnin yerli operatoru olacaqdır, lakin Energetika Nazirliyi layihәni hәyata
keçirdәn tәşkilat kimi layihәnin müvafiq yerli qanunvericiliyә uyğun olaraq hәyata keçirilmәsinә
mәsul olacaqdır. Energetika Nazirliyindә Enerji Sәmәrәliliyi vә Ekologiya şöbәsi layihәnin
hәyata keçirilmәsinә cavabdeh olan layihәni idarәedәn bölmә olacaqdır.
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5. LAYİHӘNİN TӘSVİRİ
TY çәrçivәsindә 100 kVt gücә malik pilot üzәn FV sistemi quraşdırılacaqdır ki, bu da günәş FV
panellәrdәn, üzәn platformadan, lövbәr sistemindәn, invertor/ elektrik qidalanmasının
stabillәşdirilmәsi mәnbәyi (torpaq üzәrindә /su sәviyyәsindәn yuxarıda), kabellәr, şәbәkәyә
qoşulma infrastrukturundan, o cümlәdәn müvafiq halda enerji saxlanması üçün batareya
sistemindәn vә kömәkçi avadanlıqlardan ibarәt olacaqdır. Pilot sisteminә 5 kVt-a kimi yerdә
quraşdırılan FV sistemlәri dә daxil olmalıdır vә firlanan kölgә lentli pironometr, hava keçiricili
sensorlar (keçiricilik material (şüşә, hava) vasitәsilә nә qәdәr işiğın keçmәsinin ölcüsüdür, hava
keçiricili sensorlar günәş radiasiyası, hava, mühahidә zonasını yaxud çirklәnmәni müşahidә
etmәk üçün istifadә edilir) vә istismar göstәricilәrinin müqayisәsinә imkan verәcәk vә praktiki
texniki tәlimin keçirilmәsini tәmin edәcәk üzәn FV sistemlәrә yaxın quraşdırılacaq pirqeliometr
ilә tәchiz olunan tam dәstdә meteoroloji stansiya ilә tәchiz edilәcәkdir.
Böyükşor gölündә tәklif edilәn üzәn günәş FV sistemlәrinin quraşdırılması üçün әrazinin
seçilmәsi Azәrbaycan Hökumәti ilә müzakirә olunmuşdur. Layihәnin icra olunması, Böyükşor
gölü әrazisindә ekoloji vәziyyәtin yaxşılaşdırılmasının, elektrik istehsal gücünün artmasına
sәbәb olacaqdır vә yerli icra hakimiyyәti orqanlarının hәr hansı ictimai xidmәtlәr göstәrmәyinә
mәnfi tәsirinin yaranması ilә nәticәlәnmәyәcәkdir, hәr hansı mәbәd әrazisindәn, milli parklar,
qoruq hesab edilәn meşә әrazilәrindәn keçmәyәcәk vә üzәn FV stansiyası üçün seçilәn
avadanlıqlar, stansiyanın tikinti fәaliyyәtindәn yaranan tullantı qazları vә sәs-küyün sәviyyәsi
beynәlxalq standartlara uyğun olacaqdır.
Layihәnin iş hәcmi texniki şәrtә uyğun olaraq üç komponentdәn ibarәtdir:
Komponent 1: Benefisar ölkәdә pilot layihәnin hәyata keçirilmәsinin layihәlәndirilmәsi,
satınalınması vә nәzarәtinin aparılması vә müvafiq daha böyük ölçüdә layihәnin işlәnib
hazırlanması
Komponent 2: Benefesiar ölkәdә tarif strukturunu vә siyasәtini tәhlil etmәk vә biznes modellәri
üçün uyğun olanı tövsiyyә etmәk
Komponent 3: Tәrәfdaş ölkәlәr üçün institsional potensialın yaradılması.

5.1 Layihәnin yerlәşmәsi
Bu pilot layihәsi Bakı şәhәrindә vә Xәzәr dәnizinә yaxın Abşeron yarımadasında yerlәşәn 200
göldәn biri olub, Böyükşor gölündә quraşdırılacaqdır. Böyükşor gölü Abşeron yarımadasında
yerlәşәn 9 düzlü göldәn әn böyüyü olub, kanalizasiya vә neft tullantılarının atılması üçün
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istifadә olunurdu1. Gölün әrazisi 1195 hektar olub, maksimum uzunluğu 10 km, maksimum eni
2.3 km vә orta dәrinliyi 2.3 m-dir. 2012-2015-ci il müddәti әrzindә 300 hektardan ibarәt cәnub
hissәsindә şәrq maneәsi tikilmişdir vә gölün bu hissәsinin sağlamlaşdırılması üçün bәrpa işlәri
yerinә yetirilmişdir. Bakı Olimpiya stadionunun qarşısında gölün cәnub sahili boyunca istirahәt
parkı salınmışdır. Şәrq maneәsi boyunca Bakı şәhәrinin әsas hissәsi vә gölün digәr hissәsindә
yerlәşәn qәsәbәlәr arasında yol sıxlığını azaltmaq üçün asfalt yol salınmışdır ki, bu yolun
tezliklә istismara verilmәsi gözlәnilir.

Pilot layihәsi, günәş FV panellәrdәn, üzәn platformadan, lövbәr sistemindәn, invertor/ elektrik
qidalanmasının stabillәşdirilmәsi mәnbәyi (torpaq üzәrindә /sudan yuxarıda), kabellәr,
şәbәkәyә qoşulma infrastrukturundan, o cümlәdәn müvafiq bilindiyi halda enerji saxlanması
üçün batareya sistemindәn vә kömәkçi avadanlıqdan ibarәt olan 100 kVt-lıq üzәn günәş
batareyasından tәşkil olunur. Pilot sisteminә 5 kVt-a kimi yerdә quraşdırılan FV sistemlәri,
firlanan kölgә lentli pironometr, hava keçiricili sensor (hava keçiricili sensorlar keçiricilik material
(şüşә yaxud hava kimi) vasitәsilә nә qәdәr işığın keçmәsi ölcülür, günәş radiasiyası, hava,
mühahidә zonasını yaxud çirklәnmәni müşahidә etmәk üçün istifadә edilir) vә istismar
göstәricilәrinin müqayisәsinә imkan verәcәk vә praktiki texniki tәlimin keçirilmәsini tәmin
edәcәk, gölün cәnub hissәsindәn 37 metr mәsafәdә ankerlәnәn 72 metr uzunluğunda pantonlar
üzәrindә 1800 m2 sahәni tutacaq üzәn FV sistemlәrә yaxın quraşdırılacaq pirqeliometr ilә
tәchiz olunan tam dәstdә meteoroloji stansiya vә ilә tәchiz edilәcәkdir. Panton vә günәş
batareyası Böyükşor gölünün şimal qurtaracağında mövcud doka yaxın yığılacaqdır vә buradan
1

Mәlumat verildiyinә görә 2-ci Dünya Müharibәsi әrzindә Böyükşor gölündәn neft saxlama әrazisi kimi istifadә
olunub.
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da ictimai parka yaxın quraşdırma sahәsinә üzәrәk gәtirilәcәkdir. Burada o gölün yatağına
bәrkidilәcәk, 72 metr uzunluğunda olan elektrik ötürmә xәtti vasitәsilә nәzarәt qutusuna
bәrkidilәcәkdir. Nәzarәt qutusu 150 metr uzunluğunda yerә basdırılan kabel vasitәsilә parkın
әrazisindә yola yaxın konstruksiyada yerlәşәn mövcud ötürmә şәbәkәsinә birlәşdirilәcәkdir
(aşağıda Şәkil 1-ә baxın).
Göl sahilinin şәrq tәrәfi boyunca doka kimi mövcud torpaq yoldan vә parkda yerlәşәn sәki
yollarından istifadә edilәcәkdir. Pilot layihәnin tikintisi, yaxud müvafiq olaraq istismarı vә texniki
xidmәtinin aparılması üçün heç bir yeni yaxud müvәqqәti yol tәlәb olunmayacaqdır.





2

Şәkil 1: Böyükşor gölündә üzәn günәş stansiyasının yerlәşmәsi2
Böyükşor gölündә panton vә üzәn günәş batareyası
Sahilә çәkilәcәk kabel vә nәzarәt qutusu
Mövcud elektrik ötürmә şәbәkәsinә qoşulmaq üçün kabel

Mәnbә: Xәtti sxem Google Earth xәritәsi üzәrindә çәkilmişdir.

15

6. ӘTRAF MÜHİTİN TӘSVİRİ
6.1 Fikizi ehtiyatların coğrafiyası vә torpaqdan istifadә
Havanın keyfiyyәti vә İqlim – Abşeron regionunun sahil xәtti boyunca iqlim isti vә yarım sәhra
iqlim tipi kimi xarakterizә olnur. Bakı vә Putada toplanılan meteorolji mәlumatlara әsasәn illik
orta hәrarәt tәxminәn 14 dәrәcә selsidir (°C). Yay ayları isti, sәciyyәvi maksimum hava hәrarәti
35-40°C arasında dәyişir. Yanvar ayı 0°C hәrarәt ilә әn soyuq ay hesab edilir. –16°C vә 41°C
son hәddlәr tarixәn uyğun olaraq yanvar vә iyul aylarında rast gәlinmişdir. Dәnizdә havanın
hәrarәti böyük dәrәcә fәrqi ilә müşahidә olunur. Yayda Xәzәr dәnizindәn yuxarı sәviyyәdә orta
hava hәrarәti 25.5°C vә qışda bәzi dövrlәrdә 0°C-dәn aşağı düşә bilәr.
Yağıntı – Bakıda yerlәşәn meteoroloji stansiyadan yağıntı üzrә әldә edilәn mәlumatlara әsasәn
orta illik yağıntının miqdarı 1992-ci ildәn 2006-cı ilә kimi 263 mm olmuşdur. 2002-ci ildәn 2006cı ilә kimi aylıq maksimum yağıntının miqdarı 2002-ci ilin dekabr ayında 184 mm olmuşdur.
Oktyabr ayından fevral ayına kimi nәm aylar hesab edilәrәk orta hesabla ayda 41 mm-dәn 79
mm-dәk yağıntının düşmәsi, iyul ayından avqust ayına kimi quru aylar hesab olunaraq ayda 1dәn 5 mm-dәk yağıntının düşmәsi müşahidә olunur. Buxarlanma çox yüksәk olub 1150-1250
mm-dir. Orta nisbi rütubәt tәxminәn 68-71%- olur.
Külәk- Regional vәziyyәtdә külәk şәraitinә külәyin Xәzәr dәnizinin şimal-cәnub istiqamәtindәn
әsmәsi, elәcә dә sahil zolağının fiziki vә coğrafi şәraiti tәsir göstәrir. 2007-ci il әrzindә Bakı
hava limanında toplanılan mәlumatlar әsasında müәyyәn olunmuşdur ki, Bakının yaxınlığında
hakim külәklәrin istiqamәti ilin tәxminәn 15% halında şimaldan әsir. Şimal - şimal-qәrbi vә şimal
- şimal–şәrqi külәklәr digәr külәklәrin 10-12%-ni tәşkil edir. Külәyin sürәti sәciyyәvi olaraq
0.5m/s –dәn 12m/s arasında dәyişir ki, külәklәrin 30%-i tәxminәn 8 m/s-dәn böyükdür. Güclü
külәklәr vә qasırğalar ilin istәnilәn vaxtında yarana bilәr lakin, külәyin sürәti 15m/s-dәn çox
olmaqla Abşeron yarımadasında gün sayına görә daha tez-tez qış aylarında rast gәlinir. Güclü
külәkli günlәr ( 21m/s) Bakıda tәxminәn 35, Sumqayıtda 95, Pirallahı yarımadasında 37
gündür. İlin 30%-indә illik orta sürәti 6.7 m/s olmaqla şimal külәklәri tәşkil edir ki, bәzi günlәrdә
sürәt 30-40 m/s-ә çatır (әlavә 3-ә baxın).
Әn isti aylar iyul vә avqust aylarıdır. Yüksәk hәrarәt әksәrәn günәşli, sakit hava şәraitindә
müşahidә olunur. Qışda günәş radiasiyası soyuq hava kütlәsinin tez-tez müdaxilәsi nәticәsindә
әhәmiyyәtli dәrәcәdә azalır. Bakıda әn çox tez-tez rast gәlinәn diapazon 4-10
25° C-dәn yuxarı hәrarәtdә günlәrin sayı 50-dir.

-dir. Bakıda

Bakıda 20 -dәn yuxarı günlәrin sayı 120-dir. Hesablamalar göstәrir ki, -5 vә 10
arasında
hәrarәt dәyişikliyi yanvar ayında iki dәfә, fevral ayında 3 dәfә baş verә bilәr. Mart ayında belә
hal baş vermәmişdir. Belә ki, 0

and -5

arasında ildә 2-3 dәfә müşahidә oluna bilәr. +35

-
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dәn yuxarı hәrarәt iyun ayında, iyul ayında 8, avqust ayında 6 dәfә gözlәnilir. Bu aylarda
şәhәrdә hәrarәt 40 -yә çatır. Belә ki, 35-39

arasında hәrarәt ildә 2-3 dәfә müşahidә olunur.

Müşahidә sahәsi –Qış aylarında nәmli hava Xәzәr dәnizinin şimal –qәrbindә dumanlı hava
şәraiti yaradır. Bu cür hava şәraiti ilin tәxminәn 10%-i tәşkil edir vә әsasәn oktyabr ayından
may ayının 24- ü arasında baş vermәsi gözlәnilir.
Yeraltı sular –Göl әtrafında dәrinliyi 10-15 m-dәrinliyindә yer suları çıxır vә göl istiqamәtindә
axıdılır.
Geologiyası/Seysmikliyi – Layihәnin әrazisi Sәhәrsalma vә Arxitektura üzrә Dövlәt
Kommitәsindәn 17.09.91-ci il tarixli HH-02/3-16/1191 nömrәli vә TN vә Q II-7-81 daxil olan
mәktuba uyğun olaraq 8 ballıq zәlzәlә zonasına daxil edilmişdir.
Gölün suyu- Gölün suyu pH göstәricisi, duzluluq, OKT (Oksigenә olan Kimyәvi Tәlәbat ),
OBT(Oksigenә olan Bioloji Tәlәbat )), ÜÜK (Ümumi Üzvi Karbon)(KÜQ (Karbohidrogenlәrin
Ümumi Qatılığı)), PAK (poli aromatik karbohidrogenlәr) ilә xarakterizә olunur.
Göldә bәrpa işlәri yerinә yetirilmәzdәn qabaq orada 76 mәnşәli sәnaye vә yerli tullantı suları
müәyyәn edilmişdir. 2014-2015-ci illәr әrzindә layihәnin hәyata keçirlmәsi zamanı yuxarıda
qeyd edilmiş tullantı sularının mәnbәyi lәğv edilmişdir. Dib çöküntülәrinin neft ilә çirklәnmәsinin
sәviyyәsi 121 qramdan 86 qrama azaldılmışdır ki, bu da ekoloji standartlara çatması demәkdir.
Layihә әrazisinin cәnub hissәsinin sahil tәrәfindә kanalizasiya xәtti tikilmişdir. Neft ilә çirklәnmiş
әrazisinin әsas hissәsi Balaxanı qәsәbәsi tәrәfindә yerlәşir. Bu tәrәfdәn neft ilә çirklәnmәnin
aradan qaldırılması üçün 1850 m uzunluğunda xüsusi bәnd tikilmişdir. Layihәnin 1-ci hissәsi
әrzindә 2.5 milyon m3 çöküntü çıxarılmış vә müvәqqәti saxlama әrazinә yığılmışdır. Bu
çöküntülәrin utilizasiyası üçün 100 hektar әrazisi olan saxlama sahәsi tikilmişdir. Suyun
sәviyyәsini ölçmәk üçün su axını qurğusu/avadanlığı quraşdırılmışdır. Suyun sәviyyәsini vә
keyfiyyәtini idarәetmәk üçün avtomatik idarәetmı sistemi quraşdırılmışdır. Bakı Olimpiya
stadionu tәrәfdә 2 neft (7200m) vә 2 qaz vә su boruları yerin altına salınmışdır. Layihә әrazisini
ayırmaq üçün 1570 m uzunluğunda bәnd tikilmişdir ki, bu da Böyükşor gölünü 2 hissәsi bölür.
Böyükşor gölünün istismarı vә mühafizәsinin idarәolunması İqtisadiyyat Nazirliyinә hәvalә
edilmişdir. Bәrpa prosesindәn sonra göl suyunun keyfiyyәti olduqca yaxşılaşmışdır.
Gölün әtraf әrazisindә çoxlu sayda neft yataqları vardır ki, onlardan bәzilәri hәlә dә aktiv şәkildә
neft çıxardır vә әrazidәn xeyli sayda neft kәmәrlәri çarpaz çәkildә keçir. Sәthin hәdsiz
dәrәcәdә neft ilә çirklәnmәsi bir çox әrazilәrdә aydın şәkildә görünür vә әksәr torpaq
әrazilәrindә hәr hansı tipdә bitki örtüyünün olmaması, ya da çox az olması müşahidә edilir. Bir
әrazidә torpaq ilә dolu iri çuval qalaqları yığılmışdır ki, bunun da Böyükşor gölünün dibindәn
çıxarılan çirklәnmiş çöküntülәr olması güman edilir.
pH göstәricilәrindә vә dib çöküntülәrinin çirklәnmәsindә dәyişikliklәr aşağıda verilmiş şәkillәrdә
göstәrilmişdir.
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Şәkil 1. pH göstәricilәri vә dib çöküntülәrinin çirklәnmәsindә dәyişikliklәr.
6.2 Ekoloji resurslar
Su biologiyası –Böyükşor gülünün su hövzәsindә fitoplankton vә zoplankton, makrofitlәr,
bentik orqanizmlәr, balıq, malyuska vә su quşu kimi suya xas orqanizmlәr vardır.
Vәhşi tәbiәti, nadir vә nәsli kәsilmәk tәhlükәsi olan nümunәlәr – Әrazidә әn çox sәciyyәvi
vә geniş yayılan nümunәlәr Qafqaz bölgәsinә xas olan quruda yaşayan tısbağa, Xәzәr gekkoni
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kәrtәntkәlәsi, xallı ilan, eleqant ilan kәrtәnkәlәsi, qaranquş, qar bәbiri, qorxuducu ilan, dam vә
zәhәrli ilandır. Tısbağa sürünәnlәr içәrisindә Avropa bölgәsindә nadir nümunә hesab edilir vә
Azәrbaycanın vә Beynәlxalq Tәbiәti Mühafizә Cәmiyyәtinin “Qırmızı Kitabı” na daxil edilmişdir.
Avropa gölmәçә tısbağası, Beynәlxalq Tәbiәtin Mühafizәsi Cәmiyyәtinin siyahısına daxil
edilmişdir. Qafqaz gürzәsi, zәhәrinin tibbi baxımdan әhәmiyyәtli hesab olunması baxımından
dәyәrli sürәnәn hesab edilir. Suda vә quruda yaşayan heyvanlar әtraf mühit üzrә antropogenik
faktorların tәsirinә hәssas hesab olunur, bu sәbәbdәn araşdırma aparılan әrazidә bu
nümunәlәrin cari vәziyyәtini müәyyәn etmәk zәruridir.
Flora - Böyükşor gölünün şimalında boz torpaq, әsasәn yarım sәhra torpaqlarına xas çәtәnә,
quru dәnli bitkilәr, yarpaqlı buğda (aegilops squarosa), bәrk buğda (aegilops cylindrica), zerna
rubens (hidden bonfire), pişikquyruğu (phleum paniculatum) bitkilәri bitir.
Böyükşor gölünün şimal tәrәfindә torpaq boz gilli torpaqdır. Әsasәn orada efemer yarımdairә
tipli bitkilәr bitir. Әrazinin 90%-i bitki örtüyü ilә örtülmüşdür. Efemer 10-15-sm hündür quru dәnli
bitkidir: bәrk buğda
(aegilops cilindrica), asthma tuberculosis (avena barbata), buğda
(eremopirum triticeum).
Çox az miqdarda adi yovşan da (Artemisia vulgaris) var. Alaq otlarının növlәri kifayәt qәdәrdir:
adi alaq otu (alhagi pseudoalhagi), müxtәlif iynәli qәhvәyi zәncәfil (onopordon heteracantum),
әrәb şeytanı (carduus arabicus)
Fauna- Layihәnin yerlәşdiyi әrazi müxtәlif quş qrupları üçün miqrasiya, qışlama vә yuvaqurma
üçün münasibdir. Bu әrazidә 236 növdә quş növü müәyyәn edilmişdir ki, onlardan 33-ü
Azәrbaycanın vә Tәbiәtin Mühafizәsi üzrә Beynәlxalq Birliyin Qırmızı Kitabına daxil edilmişdir.
Balaxanı qәsәbәsi ilә gölün sahilindә aşağıda qeyd edilmiş quş növlәri müәyyәn olunmuşdur: F.
tinnunculus, Larus argentatus, Stretopelia turtur, S.decaocto, Athene noctua, cuculus canorus,
Apus apus, Merops superciliosus, Upupa epops, Galerida cristata, Hirundo rustica, Motacilla
alba, Oenanthe oenanthe, O.isabellina, Passer domesticus, Turdus merila, Fringilla coelebs,
Carduelis carduelis, Pica pica, Corvus cormix.
Böyükşor gölündә az sayda fitoplankton vә zoplankton nümunәlәri vardır ki, suyun mövcud
toksikilik sәviyyәsinә tab gәtirir. Göldә heç bir yüksәk flora vә fauna mövcud deyildir. Parka
yaxın cәnub hissәdә heç bir quşun görünmәdiyi halda, şimal hissәdә lövbәr salınan yerә yaxın
suda bir neçә növdә quş görünür ki, bu da hәmin hissәdә çirklәnmәnin sәviyyәsinin aşağı
olmasını göstәrir. Göldә çirklәnmәnin sәviyyәsini vaxtaşırı azaltmaq üçün gölü tәmiz su ilә
yumaq barәdә planlar vardır. Mövcud çirklәnmә sәviyyәsindә gölün suyu insan orqanizmi vә
Böyükşor gölünün cәnub sahilindә parkda ictimai istifadә üçün hәdsiz toksik hesab edilir ki,
yalnız yer işlәrindә istifadә edilә bilәr.
Xәzәr Ekoloji Labaratoriyası tәrәfindәn flora vә faunanın ildә әn azı bir dәfә tәdqiqatı aparılır.
Tәmiz Şәhәr şirkәtinin nümyәndәlәrinә tәqdim edilmiş nәticәlәr Әlavә 2-dә verilmişdir.
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6.3 Sosial-iqtisadi ehtiyatlar
Sәnayelәr- Gölün yaxınlığında bir sırasәnaye müәssisәsi yerlәşir:
Tullantıların Enerjiyә Zavodu (20ha, Balaxanı qәsәbәsi, Bakı, illik yandırma gücü: 500 min
ton bәrk tullantı; klinik tullantılar: 10 min ton / ildә; İllik elektrik istehsal gücü: 231.5 mln.
kVt/saat)
Balaxanı Sәnaye Parkı (“Foriella” MMC, “Ekokat” MMC, “Az.Ekol” MMC, “MET-AK” MMC)
Balaxanı Tullantı Poliqonu (Metan qazının istehsalı, zibilin çeşidlәnmәsi)
İnfrastruktur vasitәlәri (çıxarılan dib çöküntülәrinin daşınması üçün boru xәtti, çıxarılan dib
çöküntülәrinin müvәqqәti saxlanması üçün saxlama әrazisi, gölün şimal vә cәnub hissәlәri
arasında nәqliyyat yolu vә körpü)
Nәliyyat (Hava limanına aparan şosse yolu (Heydәr Әliyev adına prospekt), Bakı şәhәrinin
daxili yolları, gölün hәr iki tәrәfini birlәşdirәn yol)
Torpağın istifadәsi –aid deyildir (yalnız texniki vә sәnaye tikinti mәqsәdi üçün)
Enerji mәnbәlәri vә Ötürmә xәtlәri –Orada göldәn tәxminәn 50m mәsafәdә Azәrişığa
mәxsus 10/0.4kV-luq yarımstansiya vardır.
Kәnd tәsәrüfatının inkişafı, mineral ehtiyatların inkişafı vә turizm әhәmiyyәtli vasitәlәr –
şamil deyildir.
Әhali vә icmalar – Böyükşor gölü Abşeron yarımadasının mәrkәzindә yerlәşir vә gölün sahili
Bakı şәhәri Nәrimanov rayonunun inzibati әrazisinә düşür, lakin gölün özü isә Sabunçu rayonu
inzibati әrazisinә düşür (Bakı şәhәri, Sabunçu rayonu Balaxanı qәsәbәsi).
Әhali vә icmalar (sayı, yerlәşmәsi, tәrkibi vә mәşğulluğu), sәhiyyә obyektlәri, tәhsil obyektlәri,
sosial-iqtisadi vәziyyәt, fiziki yaxud mәdәni irs, yerli әhali tәrәfindәn әnәnәvi mәqsәdlәr üçün
torpağın vә resursların istifadәsi. Göl әtrafında yaşayan kәnd sakinәrinin әsas mәşğuliyyәti
kәnd tәsәrüfatı vә heyvandarlıqdır. Әhalinin bir qismi Bakı şәhәrindә yerlәşәn sәnaye
müәssisәlәrindә işlәyir, xüsusilә Balaxanı sәnaye parkında vә tulantı poliqonunda. Bu
kәndlәrdә inkişaf etmiş infrastruktur, o cümlәdәn kәndlәr, poliklinikalar, uşaq bağçaları vә kәnd
daxili yollar vardır. Bu kәndlәrdә yerli bәlәdiyyәlәr vә kәnd tәsәrrüfatı fermaları fәaliyyәt
göstәrir. Layihә әrazisinin şәrq hissәsindә yerlәşәn sahil parkı uşaqlar vә böyüklәr üçün
müvafiq avadanlıqlar ilә tәchiz edilmişdir.
Layihә sahәsinin 1 km mәsafәsindә tarixi, arxeoloji, paleontoloji yaxud memarlıq әhәmiyyәtli,
konstruksiya yaxud sahә yoxdur.
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7. ӘTRAF MÜHİTӘ GÖZLӘNİLӘN TӘSİRLӘR VӘ ONLARIN
AZALDILMASI TӘDBİRLӘRİ
7.1. Tikinti fәaliyyәtindәn yaranan tәsirlәr vә onların azaldılması tәdbirlәri
Layihәnin әtraf mühit baxımdan qiymәtlәndirilmәsi hәmin layihәnin әtraf mühitә vura bilәcәyi
tәsirlәrin qiymәtlәndirilmәsini әhatә edir.Pilot layihә halında isә nadir hallarda rast gәlinәn
vәziyyәt ondan ibarәtdir ki, mövcud әtraf mühitin layihәyә tәsiri vardır. Böyükşor gölünün
bәrpası prosesi әrzindә suyun tәrkibindә pH –ın sәviyyәsinin azaldılması istiqamәtindә sәylәrin
göstәrilmәsinә baxmayaraq suda bu parametrin dövrü olaraq yoxlanılmasına zәruriyyәt vardır.
Üzәn günәş batareyalarını suyun uzәrindә saxlayan pantonlar vә onlara qoşulan gölün dibinә
bәrkidilәn kabellәr su çirklәndiricilәrinin vә yüksәk pH –ın qәlәvi tәsirinә davamlı materialdan
hazırlanmalıdır. Eyni qayda cәrәyanbatareyalardan sahildә yerlәcәk nәzarәt qutusuna daşıyan
elektrik kabeli üçün dә şamildir. Görünür ki, parkdakı torpaq çirkli deyil, belә ki, orada ot vә
güllәr bitir, bu baxımdan nәzarәt qutusundan ötürmә şәbәkәsinә yerin altı ilә çәkilәcәk kabelin
hәdsiz güclü materialdan hazırlanmasına ehtiyac olmaya bilәr.
Nәzarәt qutusu nisbәtәn kiçik olacaqdır ki, onun parka tәsiri әhәmiyyәtli olmayacaq
dәrәcәdәdir. Onun üçün 1 yaxud 2 m2 әrazi tәlәb olunur ki, parkdan istifadә edәnlәrin ondan
kәnar saxlanması üçün әtrafları çәpәrlәnә bilәr.
Layihәnin әrazisi praktiki olaraq yaşayış binalarının yerlәşdiyi әrazidәn kәnarda yerlәşir, lakin
onun şәrq sahil zolağından istirahәt zonası kimi istifadә edilir. Bir sıra sәnaye müәssisәslәri
(sәnaye parkları, zibil yandırma parkı, tullantı poliqonu, neft yataqları vә s.) layihәnin yerlәşәcәyi
sahәdәn bir neçә km mәsafәdә yerlәşir vә onların layihәyә tәsiri ehtimal olaraq gözlәnilir.
Tikinti işlәri, onu dәsdәklәyәcәk vasitәlәrdәn nәqliyyatda sıxlığa, sәs-küyün, tozun vә nәqliyyat
vasitәlәrindәn qaz tullantılarının yaranması daxil olmaqla әtraf mühitdә narahatçılığa sәbәb
olacaqdır. Әtraf mühit baxımdan bu narahatçılıqları minimuma endirәcәk yaxşı tikinti idarәetmә
tәcrübәsi vә tikinti üsullarından istifadә edilәcәkdir.
Tikinti vә istismar prosesindә mövcud yollardan istifadә edilәcәkdir ki, pilot layihә әtraf mühit
baxımdan hәr hansı narahatçılıq yaratmayacaqdır. Bu baxımdan tipik әtraf mühitә tәsirin
monitorinqini aparmaq vә Әtraf Mühitin İdarәolunması vә Monitorinq planının hazırlanması
tәlәb olunmayacaqdır. Bunların әvәzinә “Tәmiz Şәhәr” Böyükşor gölünün suyunda yüksәk pHın vә qәlәvi kimyәvi maddәlәrin sәviyyәsinin müntәzәm olaraq monitorinqini aparılmalıdır ki,
onların pilot layihәnin pantonları vә anker kabellәri kimi
fiziki hissәlәrinә tәsirini
qiymәtlәndirmәk mümkün olsun.
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7.1.1 Havanın keyfiyyәti
Tikinti әrzindә әsas çirklәnmә mәnbәyi (i) nәqliyyat vasitәlәrindәn, generator dәstinin
fәaliyyәtindәn yaranan (әgәr istifadә edilәrsә) tullantı qazları (ii) nәqliyyat vasitәlәrinin
hәrәkәtindәn vә torpağın qazılmasından yaranan uçan müvәqqәti tozlardır. Layihәnin
hissәlәrinin daşınması vә quraşdırılması da daxil olmaqla tikinti fәaliyyәtlәri әrzindә yaranan
yüngül vә ağır texnikanın tullantı qazları vә müvәqqәti uçucu tozlar layihә әrazisinin
yaxınlığında mövcud havanın keyfiyyәtinә mәnfi tәsir göstәrә bilәr.
Tәmiz Şәhәr, tikinti üzrә cәlb edilәcәk podratçının müqavilәsinә tikinti üzrә әn yaxşı idarәetmә
tәcrübәsindәn istifadә olunmasının daxil edilmәsini tәmin edәcәkdir ki, buraya maşın
texnikasından lazımsiz istifadә hallarıni minimuma endirmәk, tikinti üçün yaxşı texniki xidmәt
göstәrilmiş maşın texnikasının cәlb edilmәsini, az tullantı qazları yaradan maşın texnikasının
cәlb edilmәsi dә daxildir ki, bu yolla tikinti ilә әlaqәdar havanın keyfiyyәtinә tәsirlәri minimuma
endirilәcәkdir. Tikinti üzrә bütün fәaliyyәtlәrdә, maşın texnikası vә digәr tullantı qazlara şamil
olunan yerli vә beynәlxalq tәcrübәyә vә әtraf mühitin mühafizәsi üzrә prosedur qaydalarına vә
İqtisadi, AİB-nin Sosial vә Әtraf Mühitin dayanıqlılığı siyasәtinin qaydalarına riayәt olunması
tәlәb olunacaqdır.
7.1.2 Sәs-küyün sәviyyәsi
Tikinti avadanlığının istismarı, nәqliyyat vasitәlәrinin hәrәkәti, layihә ilә bağlı hissәlәrin
daşınması vә quraşdırılması әtrafda az hәcmdә, qısa müddәtli sәs-küyün artması ilә nәticәlәnә
bilәr. Tikinti müddәti әrzindә yaranan sәs-küy kiçik hәcmli tikinti layihәlәri üçün sәciyyәvidir vә
әtrafda sәs-küyün sәviyyәsinә әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsirinin olması gözlәnilmir.
Tәmiz Şәhәr әtrafda sәs-küyün artmasına sәbәb olacaq tikinti ilә әlaqәdar tәsirlәri minimuma
endirmәk üçün maşın texnikasının lazımsız hәrәkәtini minimuma endirәcәk vә yaxşı texniki
xidmәt göstәrilmiş avadanlıqdan istifadә daxil olmaqla yerindә müvafiq şәkildә tikinti üzrә әn
yaxşı idarәetmә tәcrübәsindәn istifadә olunmasını tәmin edәcәkdir. Hәdsiz sәs-küy yaranacaq
әrazilәrdә tikinti fәaliyyәtindә çalışan işçilәr qulaq mühafizәsi vasitәlәrindәn istifadә edәcәkdir.
Tikinti әrzindә sәs-küyün azaldılması vә tәsirin azaldılması tәdbirlәri tikinti müqavilәlәrindә öz
әksini tapacaqdır.
7.1.3 Göl suyunun keyfiyyәti vә axıdılması
Layihә ilә әlaqәdar tikinti fәaliyyәtinin potensial tәsirlәrinә tikinti işlәri aparılan zaman maşın
texnikasından yanacaq kimi zәrәrli tәsirlәri olan maddәlәrin tәsadüfәn gölә axıdılması vә onun
yağış suları axıdılan nov vasitәsilә suyun sәthinә çatması da daxildir.
Suyun sәthinә potensial tәsirlәri azaltmaq üçün tәtbiq olunacaq tәsirin azaldılması üçün
mәqsәdli tәdbirlәrә çöküntü vә zәrәrli maddәlәrin novlar vasitәsilә axıdılmasının qarşısını
alacaq tikinti üzrә әn yaxşı idarәetmә tәcrübәsinin tәtbiq edilmәsi dә daxildir.
Qalıq tәsirlәr–Tәsirin azaldılması istiqamәtindә tövsyyә olunan tәdbirlәrin yerindә tәtbiq
edilmәsi ilә vә coğrafi yerlәşmәsinә görә ekoloji cәhәtdәn çirkli әraziyә tikinti әrzindә mәhdud
hәcmdә, aralıq xarakterli әhәmiyyәtsiz dәrәcәdә dәyәcәk tәsirlәri nәzәrә alaraq, suyun sәthinә
qalıq tәsirlәrin olması gözlәnilmir.
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7.1.4 Torpağın keyfiyyәti
İlkin әldә olunan razılığa görә günәş FV panellәrinin vә onun aksesuarlarının yığılması işlәri
gölün boş әrazisindә icra edilәcәkdir ki, burada gölün tәmizlәnmәsi üzrә işçi heyәti
yerlәşdirilmişdir vә bura tikinti üçün lazımi infrastruktur ilә tәchiz edilmişdir. Gölün әrazisinә
giriş, gölün hәmin hissәsindәn icra edilәcәkdir. Pilot günәş PV stansiyası, onun nәzarәt
otağının tikintisi, qazma işlәri vә tikinti üzrә maşın texnikasından vә nәqliyyat vasitәlәrindәn
yanacaq vә digәr zәrәrli maddәlәrin tәsadüfi axmasının torpağın keyfiyyәtinә kiçik tәsiri
olacaqdır.
Torpağın keyfiyyәtinә potensial tәsirlәrin azaldılması üçün tәklif edilәn tәdbirlәr, o cümlәdәn
tikinti üzrә maşın avadanlığından yanacaq vә digәr zәrәrli maddәlәrin axıdılmasını minimuma
endirmәk yaxud qarşısını almaq üçün tikinti işlәri üzrә әn yaxşı idarәetmә tәcrübәsi tәtbiq
edilәcәkdir. Tikinti fәaliyyәti әrzindә tәsir görәn layihәnin sahәsindәn kәnarda yerlәşәn
yaşılaşdırılmış sahәlәr yenidәn yaşıllaşdırılacaqdır vә yaxud torpağın üst qatının eroziyadan
qorunması üçün örtülәcәkdir. Daha sonra torpağın yuyulmasının qarşısını almaq üçün tikinti
yağışlı mövsümdә icra edilmәyәcәkdir.
7.1.5 Tikinti işlәri vә insanların fәaliyyәti ilә bağlı tullantılar
Tikintidәn yaranan tullantılar toplanacaq vә әtraf mühit baxımdan әn münasib qaydada
tullanılacaqdır. Metal tullantılar metal yığıntısı kimi satılacaqdır. Yenidәn emal edilә bilinmәyәn
beton vә digәr inert materiallar müvafiq yerlәrdә basdırılacaqdır. Tullantı yağlar yandırılacaq
yaxud müvafiq bilindiyi tәrzdә tәkrar emal olunacaqdır. Bu tәlәblәr mühәndislik, satınalama vә
tikinti işlәri üzrә podratçı ilә bağlanacaq müqavilәyә әlavә olunacaqdır.
Tikinti işinә 50-yә yaxın işçi cәlb olunacaqdır. Onların tәxminәn yarısı yaxınlıqda yerlәşәn
qәsәbәlәrin sakinlәri olacaqdır. Bu baxımdan sahә şәraitinda qalacaq işçilәrin sayı az
olacaqdır. Bәrk tullantıların toplanması vә tullanması xidmәt göstәrәnlәrә hәvalә olunacaqdır.
İşçi düşәrgәsinin, o cümlәdәn mәtbәx vә yemәkxanaların tәmizliyi tәmin edilәcәkdir.
Tullantıların idarәolunması vә sanitariya üzrә bu kimi tәlәblәr tikinti müqavilәlәrindә
göstәrilәcәkdir.
7.1.6 Bitki örtüyü
Layihә sahәsinin bitki örütüyünә layihәnin heç bir tәsiri olmayacaqdır belә ki, layihә ilә әlaqәdar
әsas fәaliyyәtlәr, o cümlәdәn quraşdırmazdan qabaq nәzәrdә tutulan işlәr göl sahәsinin
mövcud tikinti sahәsindә icra edilәcәkdir.
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7.1.7 Komunal xidmәt qovşaqlarına müdaxilә, nәqliyyat vә giriş yolunun bağlanması
Tәklif olunan stansiyanın sahәsinә giriş, Tәmiz Şәhәr tәrәfindәn icra edilәn vә hal-hazırda
aparılmaqda olan Böyükşor gülünün suyunun tәmizlәnmәsi xidmәtlәrini vә әrazidә müvafiq
tikinti düşәrgәsinin olmasını nәzәrә alaraq mövcud yollar ilә icra edilәcәkdir.
Lazım olan yerlәrdә keçidlәrә düzәlişlәr edilә bilәr, lakin tikinti әrzindә yaxud texniki xidmәtin
göstәrilmәsi üzrә prosedurların yerinә yetirilmәsi zamanı yollarda heç bir әsaslı tikinti
aparılması lazım olmayacaqdır. Tikinti әrzindә maşın mexanizmlәr vә avadanlıqların
hәrәkәtindәn layihә sahәsinin yaxınlığında nәqliyyatda kiçik tәsir yarana bilәr. Layihә ilә bağlı
fәaliyyәtlәrin nәqliyyata tәsirini azaltmaq yaxud onun qarşısını almaq üçün aşağıda qeyd
edilmiş tәdbirlәr görülәcәkdir. Tikinti ilә әlaqәdar nәqliyyatın yüksәk hәcmli yüklәnmәsi zamanı
nәqliyyatın әn yaxşı idarәedilmәsi üzrә tәcrübәdәn istifadә edilәcәkdir.
Mövcud müvәqqәti cığır tikinti әrazisindәn tәhlükәsiz mәsafәdә qurulacaqdır vә koridor bәrpa
olunana kimi piyadaların alternativ yolardan istifadә etmәsi üçün nişan quraşdırılacaqdır.
7.1.8 Yaxınlıqdakı mülkiyyәtlәrә narahatçılığın yaranması
Layihә sahәsinә yaxın әrazidә heç bir mülkiyyәt yoxdur.
7.1.9 İşçilәrin sağlamlıqlarının mühafizә edilmәsi /tәhlükәsizliklәri
İşçilәrin tәhlükәsizliyinin tәmin olunması, peşә tәhlükәsizliyi üzrә qanunlar vә digәr beynәlxalq
qәbul edilmiş tәhlükәsizlik üzrә tәnzimlәmә aktlarına uyğun icra edilәcәkdir.
(a) Podratçı tәrәfindәn işә götürülәn işçilәr:
Tәmiz Şәhәr, podratçıların işә cәlb etdiyi işçilәrin sağlamlığı vә tәhlükәsizliyi ilә әlaqәdar
tәnzimlәmә aktlarının tәlәblәri ilә uyğunluğu tәmin edәcәk vә aşağıdakı tәlәblәri burada
göstәrildiyi kimi Tender Sәnәdlәrinә daxil edәcәkdir:
i.
İşçinin tәzminat aktında göstәrildiyi kimi Podratçı tәrәfindәn işә götürülәn işçilәrin
sığortası.
ii.
İş kaskası, tәhlükәsizlik kәmәrlәri, әlcәklәr kimi tәhlükәsizlik vasitәlәrinin işçilәr üçün
tәmin olunması.
iii.

İşçilәrә ödәnişlәrin edilmәsi vә İşçilәrin Tәminat Fonduna üzvlüyü.

iv.
İlk yardım vasitәlәrinin vә lazım olduqda yaxınlıqdakı qәsәbәlәrdәn hәkimlәrin
çağrılması.
v.

İşçilәrin müntәzәm sağlamlıq yoxlamasından keçmәsi.
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vi.
Sosial şәkildә yayılan xәstәliklәr mәsәl üçün, HIV/AIDS barәdә tikinti sahәsindә
işçilәr üçün mәlumatlılığın yaradılması proqramı.
(b) Tәmiz Şәhәrin işçilәri üçün:
i. İşçi personalı normal olaraq elektrik avadanlılqarı ilә tәmasda olurlar, Tәmiz Şәhәr tәmin
edәcәkdir ki, yalnız adekvat şәkildә tәcrübәli vә tәlim keçmi işçi heyәtinә bu cür vacib istismar
vә texniki xidmәtin göstәrilmәsinә icazә verilsin. İşçilәrin adları, tәyinatları, ixtisasları, tәcrübәlәri
vә yerinә yetirәcәklәri vәzifәlәrini göstәrәn mәlumatlar hәr il әraziyә sәlahiyyәtli qurum (İcraçı
Mühәndis) tәrәfindәn sәlahiyyәt vermә diaqramında nәşr olunacaqdır.

7.1.10 İcmalara Tәsirlәr
İӘMY-nın әsas hissәsi kimi ictimaiyyәtlә mәslәhәtlәşmә aparılmışdır. Tәmiz Şәhәr, Energetika
Nazirliyi vә İcra Hakimiyyәti rәsmilәri, Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi, layihәyә yaxın
әrazilәrdә tәsirlәnәn әhali vә icma rәhbәrlәri ilә bir sıra görüşlәr keçirmişdir. Müsahibә keçirilәn
әksәr insanlar layihәni dәstәklәmişlәr. Layihә sahәsinә yaxın әrazilәrdә yaşayan insanların
layihәnin hәyata keçmәsindәn gözlәdiklәri digәr amillәr enerji tәchizatı sisteminin
tәkmillәşdirilmәsinә kömәklik göstәrmәk, iqtisadi inkişafı artırmaq vә bununla da bilvasitә yaxud
bilavasitә faydalardan yaralanmaqdır.
Tәklif edilәn layihәnin sosial-iqtisadi baxımdan әtraf mühitә tәsiri әhәmiyyәtli dәrәcәdә faydalı
olacaqdır. Tәmiz elektrik enerjisinin tәchizatından faydalanmaq iqtisadi inkişaf üçün әsas
stimulaşdırıcı amil olacaqdır. Tikinti әrzindә podratçının yerli әhali arasından tikinti üçün lazım
olan işçilәrin işә götürmәsi yerli әhaliyә faydaları maksumuma çatdırılacaqdır. Mümkün olan
yerlәrdә qadın işçilәrin işә götürülmәsindә ayrı-seçkiliyә yol verilmәyәcәkdir. Tәklif edilәn
layihәnin yoxsulluğun azaldılmasına uzun müddәtli tәsirlәri ardıcıl olaraq әhәmiyyәtli dәrәcәdә
müsbәt olacaqdır.
Әsas tәsirin tikinti mәrhәlәsi әrzindә olması gözlәnilir. Onlar aşağıdakı kimi xülasә oluna bilәr:
Gözlәnilәn әtraf mühit tәsirlәri
1.Avadanlığın korroziyaya mәruz qalması

Tәsirin azaldılması tәdbirlәri
-pH göstәricilәrinә sistematik nәzarәt
-Pasa qarşı boyadan istifadә

2.Kabel xәttinin korroziyaya mәruz qalması

- pH göstәricilәrinә sistematik nәzarәt
-Plastik borulardan istifadә

3. Ekstrimal vәziyyәt vә gölün çirkәnmәsi -Ekstrimal vәziyyәtlәrdә iş tәlimatının işlәnib
halında avadanlığın qırılması
hazırlanması
4.Nәqliyyatdan sәs-küy

-Sәs-küy normaları üzrә yerli standartlara
әmәl olunmalıdır
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-DUST 12.1.003-83
-DUST 23337-78
-DUST 20444-85
-SNIP 3077-84
-SNIP 42-128- 4948-89
Avtomobil nәqliyyatından vә avadanlığından
normalar 65 dB-yә bәrabәrdir.
5.Yerli vә sәnaye tullantıları
6.Әtraf
әrazilәrin
dib
daşınmasından çirklәnmәsi

-Tulantıların vaxtında daşınması
çöküntülәrinin -Tullantıların daşınması vә yerlәşdirilmәsi
üçün sistematik nәzarәtin tәşkili

7. Qaynaq zamanı tәhlükәsizlik tәdbirlәri
-Tәlimatın işlәnib hazırlanması
8.Elektrik
avadanlığından
elektromaqnit -qeyri-әhali tәyinatlı әrazi üçün elektromaqnit
şüalanma
şüalanma üzrә standartlar (elektrik sahәsi
üçün 15-20 kV/m)
İstismar mәrhәlәsindә hәr hansı әtraf mühitә tәsirin olması gözlәnilmir.
Bunlardan әlavә son dövrlәrdә Azrbayanda qәbul edilәn aşağıda qeyd edilmiş standartlar
nәzәrә alınmalıdır:
 “Әtraf mühitin mühafizәsi. Atmosfer havası. Atmosfer havasında tozun (asılı bәrk
hissәciklәrin) qravimetrik metodla tәyini.” AZS 567-2011
 “Tәbii vә süni göllәrdәn su nümunәsinin götürülmәsi üzrә qaydalar.” AZS 603.1-2011
 “Dib çöküntülәrindәn vә lildәn nümunәlәrin götürülmәsi üzrә qaydalar.” AZS 603.2-2011
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8. İSTİSMAR FӘALİYYӘTİNDӘN YARANAN TӘSİRLӘR VӘ ONLARIN
AZALDILMASI
8.1 Havanın keyfiyyәti
Әrazinin hava keyfiyyәtinә tәsiri olmayacaqdır.
8.2.

Sәs küyün sәviyyәsi

Layihә üzrә qurğuların fәaliyyәtindәn yaranan sәsi minimuma endirmәk üçün aşağıdakı tәdbirlәr
görülәcәkdir:
Kömürsındıran çәkiçin istifadәsindәn yaranan sәsin azaldıması üçün o, xüsusi olaraq
layihәlәndirilәn haşiyәyә alınmış yerdә yerlәşdirilәcәkdir. Bu haşiyәyә alınmış yerdә materialın
daxil olması üçün kömürsındıran çәkiçin novunun üstündә dәmir barmaqlığı olacaqdır vә dәmir
barmaqlıq üzәrindә quraşdırılan hәdd açarı çәkicin açıq olduğu vәziyyәtdә onun işlәmәsinin
qarşısını alacaqdır. Bu tәhlükәsiz istismarı tәmin edәcәk vә sәsin azaldılmasını maksmuma
çatdıracaqdır. Kömürsındıran çәkiçin istismarından yaranan sәsin 60 dB(A) –dәn çox olmaması
üçün onun quraşdırma yerini layihәlәndirәn layihәçi bunu nәzәrә alacaqdır.
Axşamlar vә hәftә sonları sәs yaranmaması üçün kömürsındıran çәkiçin iş hәftәsinin әsasәn
sәhәr saatlarında istismar olunacaqdır.
Tәmiz Şәhәr, biokütlәnin enerjiyә çevrilmә sisteminin quraşdırılmasından sonra onun
istismarından әtrafa yayılan sәsin artmamasına әmin olmaq üçün fon sәsinin sәviyyәsini
ölçmәyi nәzәrdә tutur.
8.3

Göl suyunun keyfiyyәti

Tәklif edilәn qurğunun istismarından maye tullantılar yaranmayacaqdır, lakin havadan PV
sistemlәrinin sәthindә toplanan tozun toplanması zamanı müәyyәn miqdarda çirkab yarana
bilәr. Layihә sahәsi iki şosse yolu vә şimal hissәdәn boş torpaq sahәsi arasında yerlәşdiyindәn
bunun gölün suyunun keyfiyyәtinә az tәsiri vardır.

8.4

Yanğın tәhlükәsizliyi

Yanğın tәhlükәsi elektrik kabelәrindәn vә qısa qapanmanın yaranması nәticәsindә yarana bilәr.
Qeyd edilmәlidir ki, layihә sahәsindә suya davamlı tәyinatı üzrә izolyasıyası olan güc kabellәri
istifadә edilәcәkdir.
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8.5 Yaranan vә cәmi tәsirlәr
Layihә üzrә fәaliyyәtdәn vә digәr başqa mәnbәlәrdәn yaranan yekun tәsirlәr, tullantı qazlarının
yaranması ilә әlaqәdardır vә qәrara alınmışdır ki, onların ümumi hәcmi toplam olaraq әtraf
mühit üzrә keyfiyyәt standartlarını aşmayacaqdır. Pilot layihәsi üçün mövcud su ehtiyatlarından
әlavә tәlәbata ehtiyac yaranmayacaqdır.
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9. İCTİMAİ MӘSLӘHӘTLӘŞMӘLӘR VӘ MӘLUMATIN AÇIQLANMASI
Layihәnin hәyata keçirilmәsi vәziyyәti layihә üzrә tәrәfdaş tәşkilatlar ilә, o cümlәdәn Azәrişıq
ASC, Azәrenerji ASC, Ekologiya vә Tәbii Sәrvәtlәr Nazirliyi, Energetika Nazirliyi, Tәmiz Şәhәr
ASC, beynәlxalq vә yerli ekspertlәr, AEEK MMC-nin nümyәndәlәrinin iştirakı ilә aşağıda qeyd
edilmiş görüşlәrdә müzakirәsi aparılmışdır vә burada layihәnin hәyata keçirilmәsi ilә bağlı
problemlәr müәyyәn edilmişdir:
Layihә üzrә yerli ofisdә görüş, Bakı (02.11.2018); Tәmiz Şәhәr ilә görüş, Bakı (05.11.2018);
Böyükşor gölünә sәfәr, Bakı (05.11.2018); AİB-in yerli nümayәndәlik ofisindә görüş, Bakı
(06.11.2018); Abşeron Marriot Hotelindә alimlәrin, alternativ enerji üzrә mütәxәssislәr, QHT-lәr
vә әlaqәdar tәşkilatların iştirakı ilә layihә üzrә seminar, Bakı (07.11.2018); Böyükşor, Xocasәn,
Qu gölünin әrazilәrinә sәfәr (08.11.2018); Beynәlxalq vә yerli expertlәrin görüşü (08.11.2018).
AİB-in tәlimatına uyğun olaraq ilkin İӘMY, ingilis vә yerli dildә yayımlanacaq vә ictimaiyyәtlә
mәslәhәtlәşmә planlaşdırılacaq vә maraqlanan insanların vә tәşkilatların iştirakı üçün geniş
şәkildә mәlumatlandırılması aparılacaqdır. İctimaiyyәtlә aparılan mәslәhәtlәşmәdәn götürülәn
qeydlәr saxlanılacaq, qaldırılan suallar vә qayğılara baxılacaqdır, lazım gәlәrsә habelә işçi
layihәsindә dәyişikliklәr vә İӘMY-yә tamamlanmazdan qabaq düzәliş olunacaqdır.
Layihәnin fiziki tikintisinә ictimaiyyәtlә mәslәhәtlәşmәnin aparılmasından vә İӘMY-nın
yekunlaşdırılmasından sonra başlanılacaqdır.
Layihәnin tikintisi vә istismarı üzrә ictimayyәti mәlumatlı saxlamaq üçün ictimaiyyәtin
mәlumatlandırılması üzrә internet sәhifә yaradılacaqdır. Oxşar olaraq, ictimaiyyәt tәrәfindәn
qaldırılan hәr hansı mәsәlәllәr yaxud şikayәtlәrә baxılmaq üçün xüsusi olaraq şikayәtlәrә
baxılma mexanizmi qurulacaqdır.
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10.ŞİKAYӘTLӘRӘ BAXILMA MEXANİZMİ
Pilot layihәnin yerli tәrәfdarı kimi Layihәni İdarәetmә bölmәsi vә “Tәmiz Şәhәr” ASC yerli
qanunvericilik vә Azәrbaycanın üzvü olduğu beynәlxalq konvensiyaların tәlәblәri ilә heç bir
ziddiyyәtin yaranmamasına mәsul olacaqlar. Bugünә kimi heç bir şikayәt daxil olmamışdır.
Müvafiq şikayәtin qәbul edilmәsi halında şәxsi mәlumatlar, şikayәtin verilmә tarixi, şikayәtin
mәzmunu, mәsәlәnin hәlli istiqamәtindә planlaşdırılan tәdbirlәr, icra edәn tәşkilatdan mәsul
şәxsin mәlumatları AİB-in tәlәblәrinә uyğun olaraq formalaşdırılacaqdır.
Әlavә 4-dә şikayәtin idarәolunması prosesi üzrә sxem әlavә edilmişdir ki, bunun әsasında
fәaliyyәtlәr idarә olunacaqdır.

31

11.NӘTİCӘLӘR
AİB, Bank әmәliyyatlarıının әtraf mühit mәsәlәlәrinin bütün aspektlәrdә baxılmasını istәyir. AİBin 2009-cu il Tәhlükәsizlik Siyasәtinin Maddәlәrindә (TSM) Әtraf Mühit Qiymәtlәndirilmәsi tәsvir
edilmişdir. Bu İӘMY, sәrmayә layihәsi üçün Azәrbaycan Hökumәtinin vә AİB-in 2009-cu il TSM
tәlәblәrini ödәmәk mәqsәdi üçün hazırlanmışdır.
Pilot layihәnin bütün infrasturktur elementlәrinin әtraf mühit baxımdan tәsirlәri AİB-in TSM –in
tәlәblәrinә uyğun qiymәtlәndirilmişdir. Bu qiymәtlәndirmәyә görә tәklif olunan layihәnin әtraf
mühitә heç bir mәnfi tәsiri olmayacaqdır, çünki: (i) tәklif olunan layihә üzrә fәaliyyәtlәr әsasәn
regionda hәyatın vә enerji tәchizatının yaxşılaşdırılması üçün layihәlәndirilmişdir; (ii) tәklif edilәn
layihәnin әsasәn tikintisi ilә әlaqәdar olan potenisal neqativ tәsirlәr müvәqqәti, kiçik hәcmdә vә
yerli tәsirә malik olacaqdır ki, qәbul olunmuş sәviyyәyә qәdәr azaldıla bilinәr; (iii) Layihә, gәlirin
yaxud qazancın daimi yaxud müvәqqәti itirilmәsinә sәbәb olmayacaqdır; (iv) Әtraf mühit
baxımdan dayanıqlı layihәnin hәyata keçirilmәsi prosesini tәmin etmәk üçün institsional hüquqi
baza işlәnib hazırlanmışdır; vә (v) Әtraf Mühitin Monitorinq Planına uyğun olaraq bütün tikinti vә
istismar fәaliyyәtinin monitorinqi aparılacaq vә layihәni hәyata keçirdәn bölmәyә hesabatı
verilәcәkdir. Tәklif olunan pilot layihәnin әtraf mühitә vә sosial tәsirlәri onun mәnfi tәsirlәrini
üstәlәyir.
Ehtimal olunur ki, әtraf mühit üzrә potensial tәsir, tikinti әrzindә havaya tullantı qazların atılması
vә sәs-küyün yaranması ilә әlaqәdardır. Layihә üzrә qurğular, beynәlxalq baxımdan әn yaxşı
tәcrübәnin tәlәblәrini vә emissiya standartlarını ödәmәk üçün layihәlәndirilmişdir. Bu standartlar
vә normalar bu İӘMY hesabatında müәyyәn olunmuşdur. Bu prosedurlar vә tәdbirlәrin hәyata
keçirilmәsi tәklif olunan qurğulardan yaranacaq tullantı qazların sәviyyәsinin әsaslı şәkildә
artmamasını tәmin edәcәkdir.
Bu İӘMY-nın işlәnib hazırlanmasına tәrәfdaşlar, sahәdә aparılan müzakirәlәr vә tezliklә baş
tutacaq ictimaiyyәtlә mәslәhәtlәşmәnin aparılması yolu ilә cәlb olunmuşdur. Bundan sonra ifadә
olunacaq fikirlәr pilot layihәnin İӘMY-da, planlaşdırılmasında vә işlәnib hazırlanmasında nәzәrә
alınacaqdır. Bu İӘMY, ictimai yerlәrdә yerlәşdirilәcәk vә AİB-in internet sәhifәsindә daha geniş
auditoriya üçün açıqlanacaqdır. Tәrәfdaşların tam olaraq layihәyә cәlb olunmasına vә onun
işlәnib hazırlanması vә hәyata keçirilmәsinә әmin olmaq üçün mәslәhәtlәşmә prosesi layihәnin
hәyata keçirilmәsi müddәtindә dә davam edәcәk vә genişlәndirilәcәkdir.
Bütün tikinti vә istismar fәaliyyәtlәrinin monitorinqi aparılacaq vә Әtraf mühitin Monitorinqi
Planına uyğun olaraq layihәnin idarәolunması bölmәsi tәrәfindәn monitorinqi aparılacaq vә
hesabatı verilәcәkdir. Pilot layihәnin әtraf mühit vә sosial faydaları vә uzun müddәtli mәqsәdlәri
layihәnin hәyata keçirilmәsi zamanı kiçik vә müvәqqәti narahatçılıqları üstәlәyir. Әtraf Mühitin
idarәolunması üzrә planın lazımi şәkildә hәyata keçirilmәsinin tәmin edilmәsi halında layihәdәn
heç bir normadan kәnar tәsir yaranmayacaqdır.
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Bu günә kimi aparılan әtraf mühitin qiymәtlәndirilәsinә әsaslanaraq pilot layihәsi әtraf mühit
üzrә “B” kateqoriyalı layihә olması tәsdiq olunmuşdur vә Әtraf Mühitin İdarәolunması planı daxil
olmaqla İӘMY, AİB vә Azәrbaycan Hökümәtinin әtraf mühit baxımdan qiymәtlәndirilmәsinin
tәlәblәrini ödәmәk üçün kifayәt hesab edilir. Bunun nәticәsindә әtraf mühitin tam olaraq
qiymәtlәndirilmәsi üzrә tam araşdırma tәlәb olunmur.
Әtraf mühit baxımdan Böyükşor gölündә hayata keçirilәn pilot layihә qeyri-adi vә mümkün ki,
nadir layihәdir. Belә ki, pilot layihәnin tәbiәtә әtraf mühit baxımdan heç bir tәsiri olmayacaqdır,
lakin әksinә, aşınmış әtraf mühitin pilot layihәyә tәsiri gözlәnilir. Pilot layihәnin fiziki
komponentlәri elә materiallardan hazırlanması lazım olacaq ki, onlar Böyükşor gölündә
çirklәnmiş suyunqәlәvi xarakterinә davamlı olsun. Pilot layihәnin istismar olunması әrzindә göl
suyunda pH vә mümkün kimyәvi çirklәndiricilәrin sәviyyәsinin dәyişmәsi sәbәbindәn onların
korroziya xarakterli tәsirlәrә tab gәtirmәsindәn әmin olmaq üçün komponentlәrin dövrü olaraq
monitorinqini aparmaq lazım olacaqdır.
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Әlavә 1. Su
Cәdvәl 1. Suyun keyfiyyәti üzrә ilkin mәlumatlar, Böyükşor gölündә pH, suyun sәviyyәsi
çirklәnmәsi (kimyәvi tәhlilin nәticәlәri), vә daşınmaq üçün planlaşdırılan dib çirkәnmәsiin kәmiyyәti.
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Cәdvәl 2. Böyükşor gölündәn suyun keyfiyyәt parametrlәri vә torpaq nümunәlәrinin tәhlilinin
nәticәlәri

Nümunә

Nümunә

Suyun parametrlәri

Neft vә yağ, mq/l

7.2

<5

TPH (>C10-C12), µg/l

<10

<10

TPH (>C12-C16), µg/l

11

17

TPH (>C16-C21), µg/l

94

45

TPH (>C21-C30), µg/l

170

31

TPH (>C30-C35), µg/l

65

<10

TPH (>C35-C40), µg/l

<10

<10

∑ TPH (C10-C40), µg/l

352

107

Benzol

<0.5

<0.5

Toluol

<0.5

<0.5

Etilbenzol

<0.5

<0.5

m-.p- ksilol

0.74

0.64

o-ksilol

<0.5

<0.5

Nafatalin

0.01

0.02

Asenaftalin

0.02

0.02

Asenaften

<0.01

0.01

BTEX#, µg/l

PAH, µg/l
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Flüoren

0.01

0.05

Fenantren

0.04

0.08

Antrasen

0.01

<0.01

Flüoranten

<0.01

<0.01

Piren

<0.01

0.02

Benzoantrasen

<0.01

<0.01

Xrizen

<0.01

<0.01

Benzoflüoranten

<0.01

<0.01

Benzopiren

<0.01

<0.01

Indeno(1,2,3-cd)piren

<0.01

<0.01

Benzo(ghi)perilen

<0.01

<0.01

Dibenzoantrasen

<0.01

<0.01

∑ EPA 16 PAH

0.09

0.20

Suyun göstәricilәri

Layihә
әrazisindә
Kәmiyyәtlәri

pH

8.7-9

Hәll olmuş oksigen mq/l O2

7-14

Duzluluq (TDS) #, mq/l

30000-40000

Bulanıqlıq NTU

50-150

Sulfidlәr mq/l

<0.02
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Nitritlәr, mq/l NO2-N

1.02

Nitratlar, mq/l NO3-N

<0.0002

Ammonium, mq/l NH4-N

0.042

Kjeldahl azot # mq/l N

0.94

Fosfatlar, mq/l PO4-P

0.8-2

Ümumi kükürd, mq/l (SO4+S) as S
OBT,mq/l

300‐642

OKT, mq/l

245

Aluminium, mq/l

0.07

Dәmir, mq/l

0.04

Magnezium, mg/l

245

Nikel, mq/l

<0.008

Zink, mq/l

<0.008

Civә, mq/l

<0.00005

22

38

Dib çöküntülәrinin
parametrlәri

Nümunә 1

Nümunә 2

TPH (>C10-C12), mq.kq-1

1.6

8.3

TPH (>C12-C16), mq.kq-1

1.3

4.5

TPH (>C16-C21), mq.kq-1

9.32
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TPH (>C21-C30), mq.kq-1

21

110

TPH (>C30-C35), mq.kq-1

1.9

79

TPH (>C35-C40), mq.kq-1

10.2

57

∑ TPH (C10-C40), mq.kq-1

45.3

301

Benzol

<0.2

<0.2

Toluol

<0.2

<0.2

Etilbenzol

<0.2

<0.2

m-.p- ksilol

<0.2

<0.2

o-ksilol

0.72

1.13

Nafatalin

9.93

1.98

Asenaftalin

1.21

<0.5

Asenaften

1.52

<0.5

Flüoren

13.4

1.05

Fenantren

28.6

2.44

Antrasen

6.30

<0.5

Flüoranten

13.1

0.77

BTEK#, mq/kq

PAK, uq/kq
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Piren

12.7

0.82

Benzoantrasen

7.57

<0.5

Xrizen

17.5

4.21

Benzoflüoranten

6.49

1.04

Benzopiren

3.19

<0.5

Indeno(1,2,3-cd)piren

3.21

0.90

Benzo(ghi)perilen

2.49

0.64

Dibenzoantrasen

2.92

0.83

∑ EPA 16 PAK

130

14.4

Cәdvәl 3. Torpaq nümunәlәrindә ağır metalların tәhlilinin nәticәlәri
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Cәdvәl 4. Torpaq nümunәlәrindә neft ilә çirklәnmәnin tәhlilinin nәticәlәri (TPH, BTEX, PAH)

Cәdvәl 5.Torpaq nümunәlәrindә radiasiya sәviyyәsinin ölçülmәsi
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Әlavә 2. Flora vә Fauna
Göllәrin әtrafında flora vә faunanın cari vәziyyәti
Cәdvәl 6. Fitoplankton vә zooplanktonun qiymәtlәndirilmәsi

Nümunә

Növ
Arthrospira fusiformis
(Spirulina)
Euglena viridis
Arthrospira fusiformis
(Spirulina)
Euglena viridis
Arthrospira fusiformis
(Spirulina)
Euglena viridis
Lyngby majuscula

Ümumi (hüceyrә
/ hәr 1 l-düşәn
kaloniya)

ümumi hücüyrәnin 1l-nә
düşәn hissәciklәrin %-lә
miqdarı/cognac

2x105

100

5

100

9x105

100

5

100

9x105

100

1x105
2x105

100
100

1x10
3x10

Bioloqlar tәrәfindәn Böyükşor gölündә Artemia Salina
olunmuşdur.
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tipi kimi

XEL nümayәndәsi müәyyәn

Artemia salina- xәrçәngkimilәrin bir növüdür.

Table 7.

Artemia salina növlәrinin tәsnifatı

Nümunә

Növlәrin klassifikasiyası

Kingdom Animalia
Phylum Arthropoda
SubphylumCrustacea
Class Branchiopoda

Family Artemiidae
Genus Artemia
Species Artemia salina
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Növlәrin miqdarı / (hәr 1 l-ә
düşәn)
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Layihә әrazisi olan gölün әtrafında parkda 9 növdә ağac vә 12 növdә kol vardır. Ümumi sayı 28828
әdәddir.
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Әlavә 3.Әhali
Cәdvәl 8. 2017-ci ilin әvvәlinә Bakı şәhәrinin rayonlarının vә Binәqәdi, Nәrimanov vә Sabunçu
rayonlarının әhalisinin sayı (min).
Şәhәrlәrin vә rayonların
adları

Cәmi

O cümlәdәn:
kişi

qadın

Şәhәr
әrazilәri

O cümlәdәn:
kişi

qadın

Kәnd
әrazilәri

Azәrbaycan Respublikası

9 810,0 4 891,2 4 918,8

5 199,0

2 571,6 2 627,4

4 611,0

Bakı şәhәri – cәmi

2245,8

2245,8

1 116,2 1 129,6

-

Binaqәdi rayonu

263,1

132,2

130,9

263,1

132,2

130,9

-

Xocasәn qәsәbәsi

3,6

1,8

1,8

3,6

1,8

1,8

-

Sulutәpә qәsәbәsi

18,3

9,5

8,8

18,3

9,5

8,8

-

Bilәcәri qәsәbәsi

49,8

24,9

24,9

49,8

24,9

24,9

-

Binaqәdi qәsәbәsi

38,9

19,5

19,4

38,9

19,5

19,4

-

28 May qәsәbәsi

7,0

3,7

3,3

7,0

3,7

3,3

-

M. Rәsulzadә qәsәbәsi

53,6

26,9

26,7

53,6

26,9

26,7

-

Sabunçu rayonu

241,2

120,7

120,5

241,2

120,7

120,5

-

Bakıxanov qәsәbәsi

75,3

38,0

37,3

75,3

38,0

37,3

-

Balaxanı qәsәbәsi

14,3

7,0

7,3

14,3

7,0

7,3

-

Bilgәh qәsәbәsi

8,5

4,2

4,3

8,5

4,2

4,3

-

Kürdәxanı qәsәbәsi

6,6

3,3

3,3

6,6

3,3

3,3

-

Maştağa qәsәbәsi

45,6

23,0

22,6

45,6

23,0

22,6

-

Nardaran qәsәbәsi

9,9

5,1

4,8

9,9

5,1

4,8

-

Pirşağı qәsәbәsi

7,0

3,6

3,4

7,0

3,6

3,4

-

Ramana qәsәbәsi

12,7

6,3

6,4

12,7

6,3

6,4

-

Sabunçu qәsәbәsi

32,2

15,9

16,3

32,2

15,9

16,3

-

Zabrat qәsәbәsi

29,1

14,3

14,8

29,1

14,3

14,8

-

Narimanov rayonu

176,2

87,1

89,1

176,2

87,1

89,1

1 116,2 1 129,6
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Әlavә 4. Şikayәtin idarәedilmәsi prosesi

Şikayәt

1-ci Mәrhәlә
(7 tәqvim günü)

Feedback provision
LİB-dә

Podratçının

Hüquqi
prosedurlar

3-cü Mәrhәlә
(30 tәqvim
günü)

2-ci Mәrhәlә
(15 tәqvim günü)

After receiving grievance, the
GFP (or other responsible
person) should:
әlaqәlәndiricisi
Әlaqәlәndirici
şәxs

Yerli sәlahiyyәtli
orqanlar

Layihәni hәyata keçirdәn
tәşkilat daxilindә şikayәtlәrә
baxılma komissiyası

Maliyyә Nazirliyi nәzdindә
Maliyәyә nәzarәt üzrә
Dövlәt Agentliyi

Mәhkәmә
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LİB

Yalnız sosial
tәhlükәsizlik ilә bağlı
şikayәtlәr üçün

Әlavә 5. Әtraf Mühit vә Sosial Tәhlükәzsizliyә Tәsir Matrisi
.
Mәsәlәllәr

Әfqanıstan

Azәrbaycan

Qırğızıstan Respublikası

Qarğa gölü

Nağlu Su hövzәsi

Böyükşor Gölü

Toktogül Su Hövzәsi

İstirahәt zonası, Kabul şәhәrinin
qurtaracağı (15km qәrbә)

SES-in su hövzәsi, Kabuldan 40
km şәrqә.

Axarı olmayan göl. Paytaxt Bakı
şәhәrinә yerlәşir.

SES-in su hövzәsi
(Paytaxt şәhәr Bişkekdәn
~500 km cәnub şәrq
istiqamәtdә).

Farel balıqçılığı vә yetişdirilmәsi
üçün inkişaf etdirilmişdir. Kabul
şәhәrinә әlavә içmәli su
tәchizatı vә bağçılığı inkişaf
etdirmәk üçün suvarma
mәqsәdli su tәchizatı
planlaşdırılmışdır.

Ölkәdә әn böyük SES-i bәslәyir
(100MVt). SES vasitәsilә onun
elektrik vә şәbәkәyә qoşulma
infrastrukturu vardır. Su
hövzәsindәn 2 km mәsafәdә
AİB-in maliyyә dәstәyi ilә 20
MVt-lıq torpaq üzәrindә FV
stansiyanın tikintisi gözlәnilir.

Әrazidәn kanalizasiya vә neft
tullantılarının axıdılması üçün
istifadә edilirdi. 2012-2015-ci
illәrdә 1100 Hektardan 300
hektarı gölün sağlamlaşdırma
proqramı çәrçivәsindә
tәmzilәnmişdir. Onun Bakı
Olimpiya Stadionunun qarşısı
tәrәfdәki sahilindә gәzinti әrazisi
vә park salınmışdır. Qalan 800
hektar sahәnin
sağlamlaşdırılması hal-hazırda
davam etdirilir.

1200 MVt SES-i bәslәyir
vә ölkәnin 40% elektrik
tәchizatını tәşkil edir.

 Su sәthinin әrazisi

150 ha = 1.5 milyon m2

1,320 ha = 13 millyon m2

1,100 ha = 11 milyon m2

28,400 ha= 284 milyon
m2

 Üzәn FV panellәr ilә maksimum
örütülә bilәn sahәsi

2,000 m2 (0.13%)

2,000 m2 (0.015%)

2,000 m2 (0.018%)

2,000 m2 (0.001%)

 Suyun tipi – Duzluluğu

Yoxdur

Yoxdur

Duzluluq gölün müxtәlif
hissәlәrindә 20-40 q/l arasında
dәyişir. Materialların seçilmәsi
zamanı suyun duzluluq sәviyyәsi
nәzәrә alınacaqdır.

Yoxdur

 Yerlәşmәsi

 Gölün yaxud su hövzәsinin tipi
 Sahәnin tәsviri
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Tәsirin azaldılması
tәdbirlәri

Pilot sistemlәrdә su
mühitindә aşağıda
qeyd edilmiş yerli vә
beynәlxalq
standartlara uyğun
materialların istifadәsi
üzrә ciddi tәlәblәr

Mәsәlәllәr

Әfqanıstan

Qarğa gölü

Nağlu Su hövzәsi

Azәrbaycan

Qırğızıstan Respublikası

Böyükşor Gölü

Toktogül Su Hövzәsi

Tәsirin azaldılması
tәdbirlәri

qәbul edilәcәkdir.
-podratçı /sistem
tәchizatçısı bir il
müddәtinә stansiyanı
idarә edәcәk vә ona
texniki xidmәt
göstәrәcәkdir,
sistemin
dayanıqlılığını tәmin
etmәk üçün dövrü vә
sistematik
monitorinqlәr vә
texniki xidmәt
aparacaqdır. Podratçı
yerli kommunal xidmәt
operatorlarına tәlim
keçәcәkdir.
 Dәrinliyi

Layihә sahәsi

Min 0.5-16 m; Orta 22 m

 Hәr hansı әtraf
mühit baxımdan
hәssas әraziyә
yaxın yaxud
hәssas әrazidә
 Fiziki mәdәni irs
hesab edilәn
sahә
 Hüquqi baxımdan
qorunan әrazidә
yerlәşәn yaxud
ona yaxın
yerlәşәn
 Biomüxtәliflik
üzrә xüsusi
olaraq
mәskunlaşan
әrazi yaxud ona
yaxın yerlәşir
 Bataqlıq

Tәxminәn. 60 m orta göstәrici

Min 0.5 m; Orta göstәrici 2.35m

Min 0.5m sahildә;
Maks.70 m

Layihәnin әrazisi, әtraf mühit baxımdan hәssas әrazidәn kәnarda yerlәşir. Layihәnin hәyata keçirilmәsi zamanı TY layihәsinin işçi
heyәti vә TY mәslәhәtçilәrin kömәkliyi ilә mümkün potensial tәsirlәr azaldılacaqdır: (i) tәsirlәrin azaldılması üzrә tәdbilәrinin hәyata
keçirilmәsi, (ii) Podratçı tәrәfindәn yerinә yetirilәcәk Tikinti üzrә Davranış qaydalarının bir hissәsini tәşkil edәcәk tәsirin azaldılması
üzrә tәklif edilәn tәdbirlәr vә tәlәblәrdә yerli әtraf mühitin, sәhiyyә vә tәhlükәsizlik qanunvericiliyinin nәzәrә alınması, (iii) әlavә
yoxlama işlәri vә әtraf mühitin hәssaslığı Әfqanıstan üçün yekun olaraq sahәnin seçilmәsi әrzindә baxılacaqdır. TY mәslәhәtçilәri
daha iri ölçüdә layihәlәrin işlәnib hazırlanmasına mәlumat vermәk üçün әtraf mühit baxımdan monitorinq proqramı, әtraf mühitin
qiymәtlәndirilmәsi vә qiymәtlndirmә mexanizmi işlәyib hazırlayacaqlar.

49

İri ölçüdә layihәlәr
üçün tәhlükәsizlik
üzrә yoxlama
hesabatı AİB-in
Tәhlükәzilik
Siyasәtinin
Maddәlәrinә uyğun
yerinә yetirilәcәkdir.

Mәsәlәllәr

Әfqanıstan

Qarğa gölü
Potensial әtraf
mühit tәsirlәri

Nağlu Su hövzәsi

Azәrbaycan

Qırğızıstan Respublikası

Böyükşor Gölü

Toktogül Su Hövzәsi

 Xüsusilә dә
mәhsuldar
torpaqların başqa
tәyinat üzrә
istifadәsinә görә
iri hәcmdә
torpağın normal
fәliyyәtinin
pozulması vә
torpaqdan
istifadәyә tәsirlәri

Cari layihә torpağın normal fәaliyyәtinin pozulmasına sәbәb olmayacaqdır vә onun suyun sәthindә yerlәşdirilmәsi tәklif edilir.
Texnologiyanın müqayisәinin aparılması vә nümayişi üçün 5 kVt gücündә çox kiçik hәcmdә torpaq üzәrindә quraşdırılacaq
texnologiya vә elektrik avadanlığı, lazım gәlәrsә, hökumәtin mülkiyyәtindә yaxud idarәetmәsindә olan, әrazidә yerlәşәn layihәni
hәyata keçirdәn yaxud LİB-nin mövcud tikililәrindә yerlәşdirilә bilәr. Bu baxımdan burada torpağın alınması yaxud layihә icrası üçün
torpağın istifadәsi tәlәb olunmayacaqdır.

 Әhalinin qeyrikönüllü
köçürülmәsi (fiziki
yaxud iqtisadi
baxımdan
yerdәyişmәsi)

Qeyri-könüllü yerdәyişmә gözlәnilmir.

 Kasıb, qadın vә
uşaq, yeri әhali
yaxud digәr
hәssas tez
tәsirlәnәn
qruplara qeyribәrabәr tәsiri
olmayacaqdır
 Quşların yaxud
yarasaların
hәyatına
layihәnin
qurğuları ilә
toqquşma vә
yaxud
konsentrasiya
olunan günәş
şuaları ilә yanma
nәticәsindә
tәhlükә

Layihәnin hәssas tez tәsirlәnәn әhali qruplarına qeyri-bәrabәr paylanan tәsiri olmayacaqdır.

Tәsirin azaldılması
tәdbirlәri

-Üzәn
FV
pilot
sistemlәrinin layihәsi
mimimal
hәcmdә
torpaqdan maksimum
istifadәni
mümkün
edәcәkdir.
-Sahil zolağında tәsirә
mәruz
qalan
hәr
hansı floranın bәrpası
işlәri
yerinә
yetirilәcәkdir.
TY üzrә işçi heyәti
vә podratçıları lazım
gәlәrsә pilot layihәnin
quraşdırılması vә
potensial iri layihәlәr
barәdә yerli icmalara
mәlumat verәcәk vә
onlarla
mәslәhәtlәşәcәkdir.

FV stansiya nisbi olaraq aşağıdır vә hamardır vә burada günәş şualarının konsentrasiyası yoxdur. FV birbaşa vә difuziya olunan
günәş şuaları ilә işlәyir. Quşların yaxud yarasaların hәyatına tәsir riskinin olması azdır.

50

İri ölçüdә olacaq
layihәlәr üçün
tәhlükәsizlik üzrә
yoxlama hesabatı
AİB-in Tәhlükәsizlik
Siyasәtinin
Maddәlәrinә uyğun
hazırlanacaqdır vә
tender sәnәdlәrinә
daxil edilәcәkdir.

Mәsәlәllәr

Әfqanıstan

Qarğa gölü

Sistemin
dayanıqlılığı

Nağlu Su hövzәsi

Azәrbaycan

Qırğızıstan Respublikası

Böyükşor Gölü

Toktogül Su Hövzәsi

Tәsirin azaldılması
tәdbirlәri

 Su sәrfi

Pilot layihәsinin istismar mәrhәlәsindә modulların tәmizlәnmәsi üçün olan sudan istifadә edilәcәkdir. Modulların tәmizlәnmәsi üçün
heç bir kimyәvi maddәlәrdәn istifadә edilmәyәcәkdir. Sistem özü dә asantlıqla yağış suları ilә yuyulur.

İstismar tәlimatında
xüsusilә modulların
tәmizlәnmәsindә hәr
hansı tәhlükәli
kimyәvi maddәlәrdәn
istifadәyә yol
verilmәmәsi barәdә
davranış qaydası
daxil edilәcәkdir.

 Tullantı suları

Sistemdәn heç bir atıq su olmayacaqdır.

Tullantıların
idarәolunması әn
yaxşı beynәlxalq
tәcrübәyә әmәl
edilmәklә tәtbiq
edilәcәkdir.

 Bәrk tullantı

Sistemdәn heç bir bәrk tullantı atığı olmayacaqdır. Avadanlığın yenisi ilә әvәz olunması tәlәb olunması halında kәnarlaşdırma әn
yaxşı beynәlxalq tәcrübәyә vә AİB-in tәhlükәsizlik siyasәtinә uyğun yerinә yetirilәcәkdir.

 Külәk yükü (max)

Tәtbiq edilmir

Tәtbiq edilmir

Şimal külәyinin maksimum
hәdlәri: 35-45 m/s, cәnub
külәyinin maksumum hәddlәri:
25-30 m/s

17 m/s

 Qar götürmә yükü
(maks)

70sm

Tәtbiq edilmir

15sm

34sm

İstismar әrzindә
sistemin
dayanıqlılığını tәmin
etmәk üçün sistemә
müntәzәm olaraq
profilaktik texniki
xidmәt göstәrilәcәkdir

Sistemin layihәlәndirilmәsindә külәyin sürәti vә suyun sәviyyәsi, qar yükü vә suyun sәviyyәsindә dәyişmә nәzәrә alınacaqdır.
Sistemin müvafiq meyilliliyi (i) enerji verilişin maksimuma çatdırmaq üçün, (ii) külәk yükünü minimum endirmәk üçün, (iii) sistemin
layihәlәndirilmәsinin daha kompakt edilmәsi vә (ii) qarın modulun üzәrindәn sürüşüb düşmәsinә yol verәcәk şәkildә tәtbiq edilәcәkdir.
Digәr әtraf
mühit tәsirlәri

 Tikinti
fәaliyyәtindәn
sәs, titrәmә vә
toz?
 Tikinti
әrzindә
yerli nәqliyyatda

Layihә hәr hansı әtraf mühit baxımdan narahatçılıq yaratmayacaqdır. Üzәn FV sistemlәrin quraşdırılması әsasәn әrazidә
yarımfabrikat hissәlәrin vә avadanlıqların çatdırılmasını, sınağını vә quraşdırılmasını özünә daxil edir. Belә ki, quraşdırma işlәri qısa
müddәt әrzindә minimum hәcmdә sәs/titrәmә/tozun yaranmasına sәbәb olacaqdır. Әrazidә elәcә dә bundan hәssas şәkildә
tәsirlәnәnlәr yoxdur. Pilot sistemi kiçik olduğundan, çatdırılma vә nәqliyyat üzrә tәlәblәr elәcә dә minimal hәcmdәdir. Bu kimi minimal
vә müvәqqәti tәsirlәri azaltmaq üçün әn yaxşı tәcrübәdәn istifadә edilәcәkdir. Üzәn sistemlәr göz ilә seyr etmә baxımından da xoşa
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-Әn yaxşı tәcrübә ilә
yanaşı AİB-in
tәhlükәsizlik
siysasәtinә әmәl
etmәklә TY üzrә
fәaliyyәtlәrdә

Mәsәlәllәr

Әfqanıstan

Qarğa gölü
artım ?
 Tikinti
mәrhәlәsindә
torpağın
eroziyası,
torpağın
çirklәnmәsi,
suyun
keyfiyyәtinin
aşınması,
havanın
çirklәnmәsi, sәs
vә titrәyişlәr
 Estetik korlanma
vә
mükiyyәtin
dәyәrinin itirilmәsi

Nağlu Su hövzәsi

Azәrbaycan

Qırğızıstan Respublikası

Böyükşor Gölü

Toktogül Su Hövzәsi

gәlәndir vә estetikanı pozmur. Sistem panellәrlә su estetikasına tәzahür edәrәk su kimi mavi görünür.

Tәsirin azaldılması
tәdbirlәri

davranış qaydalarını
hәyata keçirtmәk

Pilot layihәlәrinin kiçik ölçüdә olmasına görә material vә avadanlıqların daşınmasına görә yerli nәqliyyatda sıxlığın artmasına sәbәb
olmayacaqdır.

-TY heyәti tәrәfindәn
yaxından monitorinq
aparılacaqdır.

Bütün sahәlәrin mövcud yolları çıxışı vardır vә üzәn FV layihәsinin yola çıxışının olması avadanlığın daşınmasını asantlaşdırır. Mәsәl
üçün, Hapçeon dambasında 100 kVt-lıq üzәn günәş sistemlәri vә üzәn konstruksiya avadanlığı 25 ton treylerden istifadә olunaraq vә 8
tonluq yuk maşınlarında daşınaraq sahilә yaxın gәtirilmişdir.
Koreya tәcrübәsindә quraşdırılmış üzәn FV sistemlәrinә suyun keyfiyyәtinin tәsiri ilә bağlı bir neçә /tәkrar tәhlillәr aparılmışdır. Belә ki,
indiyә kimi heç bir zәrәrli tәsirlәr müәyyәn edilmәmişdir. Digәr ölkәlәr içәrisindә Yaponiya, Çin, ABŞ vә Sinqapur ilә yanaşı Korea,
üzәn FV sistemlәr üzrә qabaqcıl olkәlәrdәn biridir. K-water, ictimai vә sәnaye su ehtiyatlarıın idarәolunmasına cavabdeh olan dövlәt
agentliyi olub ölkәdә üzәn FV layihәlәrin işlәnib hazırlanmasında qabaqcıl yer tutur. K-water 2009-cu ildә 2.4 kVt pilot layihә vә bunun
ardınca Boryeounq içmәli su hövzәsindә 2 MVt stansiya işә salınmışdır. K-water sentyabr ayında tikintisina başlamaqla vә 2018-ci ilin
dekabra ayına kimi tamamlamaqla 40 MVt-lıq üzәn günәş FV stansiyasının quraşdırıması planlamışdır.
 Soyutma mәqsәdi
üçün sәth suyu
yaxud yeraltı
quyulardan su
qәbul edicisinin
qәbul etdiyi suyun
axın rejimlәrinin
dәyişdirilmәsi

100 kVt-lıq üzәn günәş
sisteminin maksimum 0.2 hektar
yaxud su sәthinin 0.13%-ni
tutması gözlәnilir vә axın
rejiminә tәsir göstәrmәsi
gözlәnilmir. Heç bir yeraltı
quyudan istifadә olunmur.

100 kVt üzәn günәş sistemi
maksumum 0.2 hektar әrazini
vә bu da su sәthinin 0.015%-ni
tutacaqdır vә su rejiminә tәsiri
olmayacaqdır. Heç bir yeraltı
sulardan istifadә olunmur.
Soyutmanın panellәrin üzәrindә
suyun buxarlanmasına vә
kondensasiyasına tәbii tәsiri
vardır ki, bu da sәmәrәliliyi,
enerji verilişini vә suyun
qorunmasını artırır.
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100 kVt üzәn günәş sistemi
maksumum 0.2 hektar әrazi
tutacaqdır vә bu da artıq
tәmizlәnmiş hissәdә su sәthinin
0.08%-ni vә ümumilikdә isә
0.018 %-ni әhatә edir. vә su
rejiminә tәsiri olmayacaqdır. Heç
bir yeraltı sulardan istifadә
olunmur. Soyutmanın panellәrin
üzәrindә suyun buxarlanmasına
vә kondensasiyasına tәbii tәsiri
vardır ki, bu da sәmәrәliliyi,
enerji verilişini vә suyun
qorunmasını artırır.

100 kVt-lıq üzәn günәş
sistemlәri maksumum 0.2
hektar әrazi tutacaqdır. Bu
da su sәthinin 0.0008%-ni
tәşkil edәcәk, su rejiminә
tәsiri olmayacaqdır. Heç
bir yeraltı sulardan istifadә
olunmur. Soyutmanın
panellәrin üzәrindә suyun
buxarlanmasına vә
kondensasiyasına tәbii
tәsiri vardır ki, bu da
sәmәrәliliyi, enerji verilişini
vә suyun qorunmasını
artırır.

İri ölçüdә olacaq
layihәlәr üçün
tәhlükәsizlik üzrә
yoxlama hesabatı
AİB-in Tәhlükәsizlik
Siyasәtinin
Maddәlәrinә uyğun
hazırlanacaqdır vә
tender sәnәdlәrinә
daxil edilәcәkdir.

Mәsәlәllәr

Әfqanıstan

Qarğa gölü
 Quraşdırma,
istismar vә
istismardan
çıxarılma zamanı
tәhlükәli
materialların
istifadәsinә yaxud
sınmış ya da
zәdәlәnmiş
günәş
batareyalarının
kәnarlaşdırılması
na görә
(fotovoltaik
texnologiyalar
kiçik hәcmdә
kadmium,
selenium,
arsendәn tәşkil
olunur) torpağın
/suyun
zәhәrlәnmәsi?

Nağlu Su hövzәsi

Azәrbaycan

Qırğızıstan Respublikası

Böyükşor Gölü

Toktogül Su Hövzәsi

Pilot layihәsi kiçik ölçüdәdir vә suda üzür. Orada hәrәkәt edәn hissәlәr yoxdur vә obyektlәrin düşmәsi üçün bir mәnbә yoxdur, belә ki,
istismar әrzindә sınma tәhlükәsi yoxdur. Quraşdırma vә söküntü işlәri üzrә prosedur qaydalarında aidiyyatı üzrә yerli әtraf mühit,
sәhiyyә vә tәhlükәsizlik üzrә qanunvericiliyin tәlәblәri daxil olmaqla әn yaxşı vә ciddi beynәlxalq standartlara әmәl olunacaqdır. Tikinti
üzrә davranış qaydası podratçılar tәrәfindәn işlәnib hazırlanacaq vә onalara әmәl olunanaqdır vә TY heyәti tәrәfindәn monitorinqi
aparılacaqdır.
Sistemin yerlәşdirilmәsi suyun buxarlanmasının azalmasına müsbәt şәkilәdә kömәyi olacaqdır. Üzәn günәş FV sistemlәrinin әtraf
mühitә müsbәt tәsiri o olacaqdır ki, o, suyun buxarlanmasını vә yosunun inkişafını azaldacaqdır. Üzәn FV sistemlәrinin әtraf mühitә
bu cür faydaları üzәn FV texnologiyasının genişlәndirilmәsi vә inkişaf etdirilmәsi boyunca müzakirә olunmuşdur.

Tәsirin azaldılması
tәdbirlәri

İstismar tәlimatında
xüsusilә modulların
tәmizlәnmәsindә hәr
hansı tәhlükәli
kimyәvi maddәlәrdәn
istifadәyә yol
verilmәmәsi barәdә
davranış qaydası
daxil edilәcәkdir.

TY üzrә pilot stansiyalarının eyni әrazi daxilindә qiymәtlәndirilәcәk daha iri ölçülü üzәn günәş stansiyasının tәrkib hissәlәrinә
çevrilmәsi nәzәrdә tutulur. Tәlәb olunacaq investisiyasının qiymәtlәndirilmәsi üçün böyük ölçüdә olacaq stansiyanın texniki-iqtisadi
әsaslandırmasında pilot layihәsinin sınaq fazası altında yoxlama işlәri vә aşkar edilәnlәr haqqında mәlumat verilәcәkdir. Pilot sistemi,
kiçik olmasına baxmayaraq әtraf mühit üzrә idarәetmә planı ilә müşayiәt olunacaq layihәlәndirmә, quraşdırma vә idarәetmә
müqavilәsi әsasında quraşdırılacaqdır. Texniki xidmәt üzrә qoruyucu vә düzәliş verici tәlimat işlәnib hazırlanacaqdır, istismar әrzindә
hәr hansı pozuntunu yaxud zәdәlәnmiş modul ilә әlaqәdar suya dәyә bilәcәk hәr hansı zәrәri minimum endirmәk üçün müntәzәm
tәftiş aparılacaqdır.
Hal-hazırda ölkәlәrin әksәriyyәti PV panellәrini ümumi yaxud sәnaye tulantısı kimi xarakterizә edir, halbuki Avropa Birliyi bu
tәnzimlәmәlәrdә irәlilәmiş vә PV xüsusiyyәtli yığıntıları bәrpa olunmaq vә tәkrar emal mәqsәdlәri üçün tәqdim edir. Tәkrar emal etmәk
üçün panelin komponentlәri vә materialların ikinci әl bazarı әtraf mühit baxımdan tәsirlәri minimuma endirmәk üçün seçim olaraq
inkişaf etdirilә bilәr. Qalan tәkrar emal üçün yararlı olmayan hissәlәr әtraf mühitin qorunması aspektlәrindәn әn yaxşı tәcrübәyә әmәl
etmәklә emal oluna bilәr. FV sistemlәrin iqtisadi istismar dövrü 20-40 ildir yaxud daha uzun. Üzәn FV sistemlәri növbәti bir neçә 10 il
әrzindә daha da tәkmillәşdirilә bilәn aşağıda qeyd edilmiş әn yaxşı tәcrübә әsasında idarә olunmalıdır.
(Mәnbә: Günәş Fotovoltaik panellәrin istismar dövrünün sonuna kimi idarәolunması, İyun 2016, IRENA)

İstismar
mәrhәlәsindә
potensial
tәsirlәr

 İstismar yaxud
günәş
batareyalarından
vizual tәsir
әrzindә sәs ilә
bağlı
narahatçılıqlar?

Sistemin idarә olunması әrzindә nә sәsın yaranması, nә dә vizual tәsirlәrin olması gözlәnilir. FV stansiyalar rәnginә vә әks tәzahür
etmәsinә görә suyun sәthi ilә qarışır.
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Hәr bir layihә
sahәsinin
girişindә/çıxışında
tәhlükәsizlik vә
mәqliyyatın
idarәolunması üçün
işçilәr tәyin edin.

Mәsәlәllәr

Әfqanıstan

Qarğa gölü
İcmalara tәsirlәr

 Layihә әrzindә
çoxlu sayda
әhalinin axını
 Yerli işçilәr ilә
kәnardan işә
götürülәn işçilәr
arasında sosial
ziddiyyәtlәr?

Nağlu Su hövzәsi

Azәrbaycan

Qırğızıstan Respublikası

Böyükşor Gölü

Toktogül Su Hövzәsi

Pilot layihәlәrin kiçik ölçüdә olmasını, üzәn FV sistemlәrinin quraşdırmasının vә istismarının sadәliyini nәzәrә alaraq onların sosial
infrastrukturda vә xidmәtlәrin göstәrilmәsindә әlavә yükün yaratması mümkünlüyü azdir.
Әsasәn yığılmadan ibarәt olacaq quraşdırma işlәrinin sadәliyini nәzәrә alaraq üzәn FV qurğularına cәlb olunan әmәk qüvvәsinin sayı
digәr enerji layihәlәri ilә müqayisәdә azdır vә yalnız qısa müddәt üçün tәlәb olunur. Bu işçilәr layihәni hәyata keçirdәn tәşkilat vә LİB
vasitәsilә tәmin edilir. Koreyada olan 100 kVt-lıq üzәn FV Hapcheon dambası layihәsindә quraşdırmaq üçün 10 texnik sahәyә sәfәrbәr
olunmuşdur, bunlardan 5-i yüksәk ixtisaslı, 5-i isә adi işçi idi. 100 kVt-lıq stansiyanın quraşdırılması üçün tәlәb olunan günlәrin sayı
olduqca azdır belә ki, K-water şirkәti 40 MVt-lıq qurğunu quraşdırmağı 3 aya planlaşdırmışdır.

Tәsirin azaldılması
tәdbirlәri

TY heyәti işin icrası
üçün iş saatlarını
8:00-dan 18:00 –a
kimi
mәhdudlaşdırmaqla
gün әrzindә işçi
qüvvәsindәn sәmәrli
istifadәni tәmin
edәcәklәr.

(Mәnbә: Üzәn FV sistemlәrin kommersiyalaşdıırması üzrә yerli tәdqiqat -2-ci il, Dekabr 2012, K-water)
Yerli işçilәr vә digәr işçi qüvvәsi arasında sosial münaqişәnin yaranma riski azdır. TY, hәr bir benfesiar ölkәdә beynәlxaq heyәt ilә
yanaşı yerli ekspertlәri işә götürәcәkdir vә yerli kommunal xidmәt göstәrәn vә onların layihә idarәetmә bölmәlәri ilә işlәyәcәkdir.

- Әn yaxın icmalara
avadanlığın
daşınması üçün vaxt
qrafiki vә quraşdırma
planı haqqında
mәlumat verilәcәkdir.
-Layihә üzrә әsas işçi
heyәti ilә icmaların
rәhbәrlәri arasında
әlaqә vә açıq
ünsiyyәtin saxlanması
tәmin edilәcәkdir.
-yerli әmәk
qanunlarına әmәl
olunacaqdır.

 İcmaların
sәhhәtinә vә
tәhlükәsizliyinә
risklәr?
 Layihәnin tikintisi,
istismarı vә
istismardan
çıxarılmasına
görә icmaların
tәhlükәsizliyi
riski?

Heç bir bu cür tәsir gözlәnilmir.

İstirahәt әrazisi. Üzәn FV
sistemi әraziyә baş çәkәn
insanların
birbaşa
daxil
olmayacaqları
әrazidә
yerlәşәcәkdir.

SES –Әhalinin girişinә icazә
verilmir.
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İstirahәt әrazisi. Üzәn FV sistemi
әraziyә baş çәkәn insanların
birbaşa daxil olmayacaqları
әrazidә yerlәşәcәkdir.

SES –Әhalinin girişinә
icazә verilmir. Su
hövzәsinә daxil olmaq
üçün icazә vә
tәhlükәsizlikdәn keçmәk
icazәsi tәlәb olunur.

Mәsәlәllәr

Әfqanıstan

Qarğa gölü

Sosial tәsirlәr

Nağlu Su hövzәsi

Azәrbaycan

Qırğızıstan Respublikası

Böyükşor Gölü

Toktogül Su Hövzәsi

Tәsirin azaldılması
tәdbirlәri

 Fiziki, kimyәvi,
bioloji vә radioloji
tәhlükәlәrә görә
peşә sağlamlığı
vә tәhülkәsizliyi
ilә әlaqәdar
risklәr vә
hәssaslıqlar ?

Sәhiyyәdә vә tәhlükәsizlikdә әmәl olunacaq әn yaxşı tәcrübәni nәzәrә alaraq peşә sağlamlığına riskin olması azdır.

İşçilәr, layihәni hәyata
keçirdәn tәşkilat vә
TY üzrә işçi heyәtinin
yaxından monitorinqi
әsasında AİB-in
tәhlükәsizlik siyasәti
vә әn yaxşı
beynәlxalq tәcrübәyә
әmәl edәcәklәr.

 Xüsusilә
mәhsuldar
torpaqların başqa
mәqsәdlәr üçün
istifadәsinә görә
iri hәcmdә
torpağın normal
fәaliyyәtinin
pozulması vә
torpaqdan
istifadәyә
tәsirlәr?

TY-ın pilot layihәlәrindә lazım olan torpaq sahәsindәn istifadә olduqca minimum hәcmdә olacaqdır. Bütün әsas avadanlıqlar suyun
sәthindә üzәcәkdir. Elektrik enerjisinin daşınması üçün lazım olan avadanılqar mövcud tikililәrdә yerlәşdirilәcәkdir vә әrazilәr
hökumәtin/layihәni hәyata keçirdәn tәşkilatın sahibi olduğu yaxud idarәetmә mülkiyyәtindәdir.

-TY heyәti
podratçılara bәlәdçilik
edәcәkdir ki, pilot
layihәlәrin
quraşdırılması üçün
minimum torpaqdan
istifadә edilsin.

 Әhalinin qeyrikönüllü
köçürülmәsi?
(fiziki yerdәyişmә
yaxud iqtisadi
yerdәyişmә)
 Yoxsulara,
qadınlara,
uşaqlara, yerli
әhaliyә yaxud
digәr hәssas tez
tәsirlәnәn
insanlara qeyribәrabәr tәsirlәr?

TY üzrә heç bir yerin alınması nәzәrdә tutulmur. Belә ki, qeyri-könüllü yerdәyişmә gözlәnlmir.

Pilot layihәlәrin yerlәşdirilmәsi yaxınlıqdakı icmaları әrazidәki mәdәni, әtraf mühit yaxud hәr hansı sosial inkişafı dәyişdirmәyә tәhrik
etmir.

-TY üzrә işlәrin
gedişatında
podratçılar AİB-in
tәhlükәsizlik
siyasәtinin tәlәblәrinә
әmәl edәcәklәr.

Bu cür tәsirlәr gözlәnilmir. Әrazidә yerli әhali yaşamır.
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Mümkün olduğu
yerlәrdә әsas
icmalardan qadın
liderlәr, potensialın
inkişaf etdirilmәsi üzrә
TY-ın fәaliyyәtlәrinә
cәlb edilәcәkdir.

