
1 
 

 

“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nın  

həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı (2011-2015-ci illər)”nın 2011-ci il ərzində yerinə yetirilmə vəziyyəti haqqında 

Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi üzrə yekun  

Məlumatı 

 

S/s Tədbirlərin adı İcraçı təşkilatlar İcra müddəti (illər üzrə) İcra vəziyyəti 

1.5.8. İstehlakçıların elektrik sayğacları 

ilə təmin olunmasının başa 

çatdırılması 

SEN, “Azərenerji” ASC, 

“Bakıelektrikşəbəkə” 

ASC 

2011-2015 “Azərenerji” ASC üzrə 1445174 sayda 

ümumi elektrik enerjisi istehlakçılarından 

1399950 sayda (96,9%) istehlakçı 

sayğacla təmin olunmuşdur. Əhali üzrə 

1333200sayda istehlakçılardan 1296869 

sayda (97,3%) istehlakçı, qeyri-əhali üzrə 

111974 sayda istehlakçıdan 103081 

sayda (92,1%) istehlakçı sayğacla təmin 

olunmuşdur. Rayon icra 

hakimiyyətlərinin təsdiq etdiyi siyahı 

üzrə 100829 sayda məcburi köçkün 

istehlakçılardan (nəfər sayı-403316) 

87748 sayda (87,0%) istehlakçı sayğacla 

təmin olunmuşdur. Sayğaclaşmış ümumi 

1399950 sayda istehlakçılardan 263532 

sayda (18,8%) istehlakçılarda SMART 

kart tipli müasir sayğaclar 

quraşdırılmışdır. 

“Bakıelektrikşəbəkə” ASC üzrə 771013 

sayda ümumi elektrik enerjisi 

istehlakçılardan 756085 sayda (98.1%) 

istehlakçı sayğacla təmin olunmuşdur. 

Əhali üzrə 719558 sayda istehlakçılardan 

705601 sayda (98.1%) istehlakçı, qeyri-

əhali üzrə 51455 sayda istehlakçılardan 

50485 sayda (98.1%) istehlakçı sayğacla 

təmin olunmuşdur. Rayon icra 
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hakimiyyətlərinin təsdiqlədiyi siyahı üzrə 

60725 sayda məcburi köçkün 

istehlakçılarından (nəfər sayı-242900) 

59000 sayda (97.2%) istehlakçı 

sayğaclaşdırılmışdır. Sayğaclaşmış 

ümumi 756085 sayda istehlakçılardan 

5100 sayda (0.7%) istehlakçılarda GSM 

kanallı SMS mübadiləli müasir tipli 

sayğaclar quraşdırılmışdır. 

2008-ci ildən etibarən 2012-ci ilin yanvar 

ayının 1-nə kimi Bakı şəhərinin elektrik 

şəbəkələrdə tikinti və yenidənqurma 

işlərinin aparılması nəticəsində 54 ədəd 

yeni YS və TM tikilmiş, 393 ədəd YS və 

TM yenidən qurulmuş və təmir olunmuş, 

13998,5 km kabel və 4157,4 km hava 

xətləri çəkilmiş, 1167 ədəd KTM və 

transformator quraşdırılmış, 969 ədəd 

transformator təmir olunmuşdur. 

2.3.3.3. Qaçqın və məcburi köçkünlərin 

yaşadıqları yerlərdə sayğacların 

quraşdırlıması və istifadə olunan  

kommunal xidmətləri (elektrik 

enerjisi, su, qaz) haqlarının 

ödənilməsinin yalnız həmin 

sayğaclar vasitəsilə həyata 

keçirilməsi istiqamətində 

tədbirlərin gücləndirilməsi 

QMKİDK, SEN, 

“Azərenerji” ASC, 

ARDNŞ, “Azərsu” SC 

2011-2015 Qaçqın və məcburi köçkünlər üçün bu 

sayğaclar üzrə, yəni “SMART-Kart tipli, 

GSM kanallı sms mübadiləli elektron 

sayğaclar, ELSTR tipli qaz sayğacları 

quraşdırılır. “Bakıelektrikşəbəkə” ASC 

üzrə 2008, 2009, 2010-cu illər ərzində 

9778 ədəd sayğac Qaçqın və Məcburi 

Köçkün statusu olan əhalinin fərdi 

mənzilində, 756 ədəd sayğac isə məcburi 

köçkünlərinin kompakt məskunlaşdığı 

yaşayış sahələrində quraşdırılmış və bu 

istiqamətdə işlər davam etdirilir.  

 


