“Naxçıvan Muxtar Respublikasının energetikası” adlı
statistik

məcmuə

Naxçıvan

Muxtar

Respublikası

Ali

Məclisi Sədrinin 2008-ci il 12 yanvar tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq olunmuş “2008-2012-ci illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsinə dair
Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının
icrası istiqamətində hazırlanmışdır.
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının energetikası” adlı
statistik məcmuənin hazırlanmasında əsas məqsəd enerji
məhsullarının

istehsal

və

istehlak

strukturunda

baş

verən dəyişikliklərin statistik tədqiqi və təhlilini həyata
keçirmək, energetika sektorunun inkişafı istiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsini və bu sahə üzrə istifadəçiləri statistik
məlumatlarla təmin etməkdən ibarətdir.
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Ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan
inkişaf strategiyası bu gün Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab Đlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Dövlət başçısı tərəfindən formalaşdırılan uğurlu iqtisadi model
əsasında ölkəmizin, o cümlədən muxtar respublikamızın
hərtərəfli, dinamik inkişafına şərait yaranmış, bütün sahələrdə
olduğu kimi, energetika sistemində də yüksək nailiyyətlər əldə
edilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında elektroenergetikanın
inkişafı iqtisadiyyatın bütün sahələrində olduğu kimi, ulu
öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə sıx surətdə bağlıdır.
Azərbaycana

rəhbərliyinin

ilk

dövründə

ulu

öndərimiz

Azərbaycanın enerji sisteminin Zaqafqaziyanın ən böyük enerji
sisteminə çevrilməsi üçün gərgin fəaliyyət göstərmişdir.
Əvvəllər Naxçıvan Muxtar Respublikası elektrik enerjisi
ilə Zaqafqaziyanın vahid energetika sistemindən 220 kilovotluq
Ararat-Babək, 110 kilovotluq Ararat-Şərur, Aqarak-Ordubad
elektrik verilişi xətləri ilə və sistemə qoşulan Araz Su Elektrik
Stansiyası vasitəsilə təchiz edilirdi. Mənfur qonşularımızın
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düşmənçilik siyasəti nəticəsində 1990-cı ildən etibarən muxtar
respublikaya elektrik enerjisi verilişi dayandırıldı, yalnız Araz
Su Elektrik Stansiyasında istehsal edilən 15-20 mvt gücündə
elektrik enerjisi şəbəkələrə ötürüldü.
Muxtar respublika əhalisinin təkidli tələbi ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsinə seçilən ulu
öndərimiz Heydər Əliyevin yorulmaz fəaliyyəti və şəxsi nüfuzu
sayəsində qonşu dövlətlərdən elektrik enerjisi alınmasını təmin
etmək üçün təcili tədbirlər həyata keçirilməyə başlandı. Bu
məqsədlə 1991-ci ilin dekabr ayında Türkiyə Respublikasındakı
“Aralıq”

elektrik

Respublikasındakı

yarımstansiyasından
“Sədərək”

Naxçıvan

elektrik

Muxtar

yarımstansiyasına

31,5 kilovotluq elektrik verilişi xətti çəkildi və Sədərək
rayonuna 3-4 mvt gücündə elektrik enerjisinin ötürülməsinə
başlanıldı.
Đran Đslam Respublikasından elektrik enerjisi alınması
üçün Araz Su Elektrik Stansiyasının ərazisində 132/110/10
kilovotluq

40

meqavoltamper

yarımstansiyasının

tikilib

gücündə

quraşdırılması,

“Araz”
132

elektrik

kilovotluq
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Araz-Araz elektrik verilişi xəttinin çəkilməsi və 1992-ci ilin
dekabr ayının 3-də istismara verilməsi muxtar respublikaya
qonşu dövlətdən 35 mvt gücündə elektrik enerjisi almağa
imkan verdi. 1992-ci ilin dekabr ayının 20-də Đran Đslam
Respublikasındakı
Naxçıvan

Muxtar

“Culfa”

elektrik

Respublikasındakı

yarımstansiyası
“Culfa”

ilə

elektrik

yarımstansiyasını əlaqələndirən 10 kilovotluq elektrik verilişi
xəttinin istismara verilməsi Culfa rayonunun işlədicilərinə
6-7 mvt gücündə elektrik enerjisi ötürülməsinə şərait yaratdı.
1992-ci ilin dekabr ayının 4-də Türkiyə Respublikasından
alınmış 4 ədəd dizel yanacağı ilə işləyən turbin qurğuları
220

kilovotluq

quraşdırıldı.

“Babək”

1993-cü

Respublikasındakı

ilin

“Iğdır”

elektrik
may
elektrik

yarımstansiyasında
ayında

Türkiyə

yarımstansiyasından

Naxçıvan Muxtar Respublikasına 87,5 km uzunluğunda
154 kilovotluq ikidövrəli elektrik verilişi xəttinin çəkilişi
başa çatdırıldı və Naxçıvana qardaş Türkiyə Respublikasından
50-60 mvt gücündə elektrik enerjisinin ötürülməsinə başlanıldı.
Beləliklə, 1993-cü ilin ortalarında muxtar respublikaya Đran
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Đslam Respublikasından 42 mvt, Türkiyə Respublikasından isə
63 mvt gücündə elektrik enerjisi daxil olurdu ki, bu da yaşayış
standartlarının normallaşmasında mühüm mərhələ idi.
Sonrakı illər ərzində də muxtar respublikaya daxil olan
elektrik enerjisinin paylanılmasını yaxşılaşdırmaq, elektrik
enerjisi ötürülməsində texniki itkiləri azaltmaq, avadanlıqların
artıq yüklənməsinin qarşısını almaq,

enerji təchizatının

etibarlılığını yüksəltmək üçün bir sıra mühüm tədbirlər həyata
keçirilmişdir. 1999-cu ildə Naxçıvan şəhərində 35/10 kilovotluq
yarımstansiyanın yerində 25 mvt güclü 110/10 kilovotluq
“Koroğlu” elektrik yarımstansiyası tikilib quraşdırılmış, ikinci
mərhələdə
ikinci

isə

həmin

transformator

yarımstansiyalarda

yarımstansiyada
qoyulmuşdur.

artıq

yüklənən

10
35/10

mva

güclü

kilovotluq

transformatorlar

daha

güclüləri ilə əvəz edilmiş, yeni 35/10 kilovotluq, 35/6
kilovotluq,

10/0,4

kilovotluq

yarımstansiyalar

tikilib

quraşdırılmış, müxtəlif gərginlikli elektrik verilişi xətləri
çəkilmişdir.
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2002-ci ildən etibarən muxtar respublikaya daxil olan
enerjinin artırılması, paylanmasının yaxşılaşdırılması sahəsində
mühüm

tədbirlər

görülmüşdür.

Belə

ki,

Đran

Đslam

Respublikasından alınan elektrik enerjisinin miqdarını artırmaq
üçün 132/110 kilovoltluq “Araz” elektrik yarımstansiyasında
150 mva güclü yeni transformatorun quraşdırılması və 9,5 km
uzunluğunda 110 kilovoltluq elektrik verilişi xəttinin çəkilməsi
işləri həyata keçirildi ki, bu da daxil olan enerjinin gücünün
50 mvt artırılmasına şərait yaratdı. 2003-cü ildə Culfa
şəhərində yeni 132/110 kilovoltluq 50 mva güclü “Culfa”
elektrik yarımstansiyasının tikilib istismara verilməsi və
132 kilovoltluq, 3 km uzunluğunda Culfa-Culfa elektrik verilişi
xəttinin çəkilməsi Đran Đslam Respublikasından alınan elektrik
enerjisinin gücünün 120 mvt-a çatdırılması üçün texniki imkan
yaratdı.
2004-cü ildə Đran Đslam Respublikasından alınan elektrik
enerjisinin səmərəli paylanmasını təmin etmək

məqsədi ilə

Babək rayonunun ərazisində 16 mva güclü “Çeşməbasar”
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elektrik yarımstansiyası tikilib quraşdırılmış və şəbəkəyə
qoşulmuşdur.
2005-ci ildə Türkiyə Respublikasından alınan elektrik
enerjisinin

səmərəli

paylanmasını

təmin

etmək,

enerji

ötürülməsində texniki itkiləri azaltmaq, Şərur, Kəngərli,
Sədərək, Babək rayonlarının enerji təchizatını əsaslı sürətdə
yaxşılaşdırmaq məqsədilə 154/110/35 kilovoltluq 80 mva güclü
“Arpaçay” elektrik yarımstansiyası və 10 mva güclü “Sədərək”
elektrik yarımstansiyası tikilib quraşdırılmış, 3 kilometr
uzunluğunda

ikidövrəli

154

kilovoltluq,

3

kilometr

uzunluğunda ikidövrəli 110 kilovoltluq elektrik verilişi
xətləri çəkilmiş və 10 kilometr uzunluğunda 110 kilovoltluq
elektrik verilişi xətləri isə bərpa edilmişdir. Bu dövr ərzində
Naxçıvan şəhərindəki “Koroğlu” elektrik yarımstansiyasında
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mva

güclü

transformator

25

mva

gücündə

olan

transformatorla əvəz edilmişdir.
2006-cı ildə Kəngərli rayonunun mərkəzindən keçən
154 və 35 kilovoltluq elektrik verilişi xətlərinin başqa sahəyə
köçürülməsi üçün 5 km uzunluğunda ikidövrəli 154 kilovoltluq
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və 5 km uzunluğunda 35 kilovoltluq elektrik verilişi xətti tikilib
istismara verilmişdir. Şahbuz rayonunun bütün işlədicilərinin,
həmçinin Babək rayonunun Cəhri, Nəzərabad, Kərimbəyli
kəndlərində işlədicilərinin elektrik təchizatını yaxşılaşdırmaq
məqsədi ilə 110/35 kilovoltluq 50 mva güclü ikitransformatorlu
“Xalxal” elektrik yarımstansiyası tikilib quraşdırılmış və
istismara verilmişdir. Yarımstansiyanı qidalandıran 15 km
uzunluğunda elektrik verilişi xətti 110 kilovoltluq gərginlik
pilləsinə keçirilmişdir.
“Azərbaycan

Respublikasında

elektrik

enerjisi

təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 2 may tarixli
Sərəncamına uyğun olaraq 2006-cı ildə Naxçıvan Qaz Turbin
Elektrik Stansiyasında dizel yanacağı ilə işləyən enerji
turbinləri təbii qaz ilə işləmə rejiminə keçirilmişdir. Həmin
Sərəncama uyğun olaraq 2006-cı ildə ümumi gücü 87 meqavat
olan Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyası tikilib istismara
verilmişdir. Hazırda muxtar respublikada istehsal edilən
elektrik enerjisinin 80 faizindən çoxu ən müasir avadanlıqlarla
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təchiz edilmiş, bir kilovat-saat elektrik enerjisi istehsalına sərf
olunan yanacağın miqdarına görə Azərbaycan Respublikasının
ən qabaqcıl elektrik stansiyalarından olan Naxçıvan Modul
Elektrik Stansiyasının payına düşür. Bundan əlavə, 2006-cı ildə
Heydər Əliyev Su Anbarı üzərində ümumi gücü 4,5 meqavat
olan su elektrik stansiyası tikilmişdir.
2007-2009-cu illər ərzində muxtar respublikada elektrik
enerjisindən səmərəli istifadə edilməsi, israfçılığın qarşısının
alınması sahəsində kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş, bu
məqsədlə bütün kateqoriyalardan olan istehlakçıların istifadə
etdikləri elektrik enerjisinin dəyərinin sayğac göstəriciləri
əsasında ödənilməsi təmin edilmişdir. Muxtar respublikada
vətəndaşların mənzillərində pulsuz olaraq müasir tipli elektron
sayğaclar quraşdırılmış, mənzillərə giriş elektrik xətləri yeniləri
ilə əvəz olunmuşdur. Enerji israfçılığının qarşısının alınması
sahəsində aparılan səmərəli fəaliyyət, muxtar respublikanın
yaşayış məntəqələrinə təbii qazın verilməsi, sayğaclaşmanın
başa çatdırılması hesabına elektrik enerjisinin sərfi azalmış,
onun dəyərinin ödənilməsi vəziyyəti normallaşmışdır.
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2010-cu ildə Ordubad rayonunda Gilançay üzərində
22 mVt gücündə Biləv Su Elektrik Stansiyasının tikintisi,
Naxçıvan şəhərində 110/35/10 kilovoltluq “Xalçaçılıq” və
35/10 kilovoltluq “Xətai” elektrik yarımstansiyalarının yenidən
qurulması işləri başa çatdırılmışdır. Bu dövr ərzində muxtar
respublikada

51

ədəd

müxtəlif

güclü

transformator

yarımstansiyasının quraşdırılması və 84 kilometr uzunluğunda
10 və 0,4 kilovoltluq yeni elektrik verilişi xətlərinin çəkilişi
başa çatdırılmışdır.
2011-ci ildə Şərur rayonunda 110/35/10 kilovoltluq
“Şərur” və Naxçıvan şəhərində 35/10 kilovoltluq “Sənaye
qovşağı”

elektrik

çatdırılmışdır.

Bu

yarımstansiyalarının
dövr

ərzində

qurulması

muxtar

başa

respublikada

28 ədəd müxtəlif güclü transformator yarımstansiyasının
quraşdırılması və 34,5 kilometr uzunluğunda 10 və 0,4
kilovoltluq yeni elektrik verilişi xətlərinin çəkilişi işləri
başa çatdırılmışdır.
Enerji sektorunda aparılmış islahatların nəticəsidir ki,
əgər 1995-ci ilə kimi muxtar respublikada elektrik enerjisi
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istehsal edən 1 müəssisə fəaliyyət göstərirdisə, 1 yanvar 2012-ci
il tarixə bu müəssisələrin sayı 5-ə çatdırılmış, 2012-ci ilin
yanvar-noyabr aylarında isə 3 elektrik stansiyasının tikintisi
işləri davam etdirilmişdir. Muxtar respublikada elektrik enerjisi
istehsal edən müəssisələrin 3-ü su ilə, 2-si isə mavi yanacaqla
işləməkdədir. Hazırda inşası davam etdirilən 3 elektrik
stansiyası da su ilə işləyəcək rejimdə qurulmaqdadır.

Araz Su Elektrik Stansiyası

Araz Su Elektrik Stansiyası Babək rayonunda 1971-ci
ildə istismara verilmişdir. Stansiyada hər birinin gücü 11 mvt
olmaqla 2 generator quraşdırılmışdır. Stansiyanın ümumi gücü
22 mvt, illik orta istehsal gücü 86,7 milyon kilovat-saatdır.
Stansiya Araz çayının üzərində qurulmuşdur. Araz dəryaçasının
nominal su tutumu 1 milyard 250 milyon kub metrdir.
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Naxçıvan Qaz Turbin Elektrik Stansiyası
Naxçıvan Qaz Turbin Elektrik Stansiyası Naxçıvan
şəhərinin ərazisində yerləşir. Stansiya 1992-ci ildə istismara
verilmişdir. Stansiyada hər birinin gücü 15 mvt olan və dizel
yanacağı ilə işləyən 4 ədəd turbogenerator mövcuddur.
O dövrlər üçün dizel yanacağının gətirilməsi çətinliyi, istehsal
olunan elektrik enerjisinin baha başa gəlməsi səbəbindən
2000-2005-ci illərdə stansiyada demək olar ki, elektrik enerjisi
istehsal edilməmiş, yalnız zəruri hallarda generatorlar şəbəkəyə
qoşulmuşdur.
“Azərbaycan

Respublikasında

elektrik

enerjisi

təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 may 2005-ci il tarixli
Sərəncamına əsasən stansiyanın enerji turbinləri qazla işləmə
rejiminə keçirilmiş, bütün əsas avadanlıqlar dəyişdirilmiş,
yenidənqurma işləri aparılmışdır. Yenidən qurulmuş stansiya
2006-cı ilin may ayında istifadəyə verilmişdir.
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Heydər Əliyev Su Anbarı üzərində su elektrik stansiyası
Su

elektrik

stansiyası

Naxçıvan-Şahbuz

magistral

avtomobil yolunun 20-ci kilometrində tutumu 100 milyon
kubmetr olan Heydər Əliyev Su Anbarının aşağı hissəsində
yerləşir. Stansiya 2006-cı ildə istifadəyə verilmişdir. Su elektrik
stansiyasında 3 generator quraşdırılmışdır. 1 və 2 nömrəli
generatorların gücləri 3998

kilovat, 3 nömrəli generatorun

gücü isə 515 kilovat olmaqla stansiyanın

ümumi gücü

4,5 meqavatdır.

Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyası
Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyası Naxçıvan-Culfa
magistral avtomobil yolunun 8-ci kilometrində yerləşir.
Stansiyada hər birinin gücü 8,7 meqavat olmaqla 10 ədəd
generator

quraşdırılmışdır.

Stansiyanın

ümumi

gücü

87 meqavatdır. Stansiya 2006-cı ildə istifadəyə verilmişdir.
Stansiyada qoyulmuş hər birinin gücü 8,7 mvt olan porşen
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tipli aqreqatlar qısa müddətdə işə salına və dayandırıla bilər.
Stansiyanın faydalı iş əmsalı 46 faiz, 1 kvt.saat elektrik
enerjisinə sərf olunan təbii qazın miqdarı 260 qramdır. Burada
istehsal olunan elektrik enerjisini muxtar respublikanın elektrik
şəbəkələrinə ötürmək məqsədilə

4 km uzunluqlu ikidövrəli

110 kv gərginlikli, Türkiyə Respublikasına ötürmək üçün
24 km uzunluqlu birdövrəli 110 kv gərginlikli elektrik verilişi
xətti çəkilmişdir. Stansiyanın su təchizatı üçün Naxçıvançayda
2 subartezian quyusu qazılmış, 5 kilometr məsafədən su xətti
çəkilmişdir. Stansiyada sel sularından mühafizə məqsədilə
kanal qazılmış, drenaj şəbəkəsi qurulmuşdur.

Biləv Su Elektrik Stansiyası
Biləv

Su

Elektrik

Stansiyası

Ordubad

rayonunun

ərazisində yerləşir. Stansiya 2010-cu ildə istismara verilmişdir.
Stansiya ilin bütün fəsillərində bol suyu olan Gilançaydan
qidalanır. Su əvvəlcə tənzimləyici bəndə yığılır. Burada suyun
toplanması üçün sahəsi 5,15 hektar olan süni göl yaradılmışdır.
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Gölün su tutumu 250 min kubmetrdir. Buradan su açıq və
qapalı kanallarla sutəmizləyici anbara ötürülür. Üçsıralı anbar
8200 kubmetr su tutur. Burada su bərk cisimlərdən təmizlənir
və anbara ötürülür. Anbarın su tutumu 34 min kubmetrdir.
Anbardan su poladdan hazırlanmış təzyiq yaradan boru
vasitəsilə stansiyaya verilir. Suyun təzyiqi 24 atmosferə
bərabərdir. Burada hər birinin diametri 2,4 metr olan 2 sifon
quraşdırılmışdır. Bu sifonlardakı suyun təzyiqi 3,2 və
6,4 atmosfer təşkil edir. Stansiyada 2 turbin və 2 generator
quraşdırılmışdır. Stansiyanın ümumi gücü 22 meqavatdır.
Stansiyada istehsal edilən enerji yarımstansiyaya ötürülür.
Gərginliyi 110/35/10 kilovolt olan yarımstansiyada hər
birinin gücü 25 mva olan iki transformator quraşdırılmışdır.
Burada hər birinin uzunluğu 8,5 kilometr, gərginliyi isə
110 kilovolt olan şəbəkəyə qoşulan iki elektrik verilişi xətti
vardır. Biləv Su Elektrik Stansiyasında nəzərdə tutulan orta illik
enerji istehsalı 80 milyon kilovat-saatdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında

qaz təsərrüfatının

yaradılması da ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
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Məhz

ulu

öndərimizin

göstərişinə

əsasən

Azərbaycan

Respublikası Nazirlər Sovetinin 1973-cü il 22 avqust tarixli və
Azərbaycan Respublikası “Başqaz” Đdarəsinin 1973-cü il
6 sentyabr tarixli əmri ilə “Naxçıvan Zonal Đstehsalat Qaz
Birliyi” yaradılmışdır. Bunun davamı olaraq ulu öndərimizin
təşəbbüsü ilə 1978-1980-ci illərdə Yevlax-Xankəndi-LaçınŞahbuz-Naxçıvan yeraltı Dy-720 millimetrlik yüksək təzyiqli
magistral qaz kəməri çəkildi və ilk dəfə olaraq 1980-ci ildə
Naxçıvan şəhərinə təbii qaz verildi. Muxtar respublikanın təbii
qazla təminatı nəticəsində 1 yanvar 1991-ci ilədək təbii qazdan
istifadə edən abonentlərin sayı 33330 olmuşdur. Bu zaman
muxtar respublika üzrə 4 şəhər, 2 qəsəbə və 91 kənd təbii qazla
təmin edilirdi. Lakin o zaman muxtar

respublikanın bütün

yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması işi başa çatdırılmadı.
Çünki mənfur qonşumuz tərəfindən torpaqlarımızın işğalı
nəticəsində 1991-ci ildə muxtar respublikamıza təbii qazın nəqli
dayandırıldı.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 1990-1993-cü illərdə
çətin şəraitdə Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbərlik etdiyi
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zaman bölgənin energetika və yanacaq probleminin

həlli bu

fəaliyyətin

Muxtar

aktual

istiqamətlərindən

biri

idi.

Respublikanın qazla təmin edilməsini Đran Đslam Respublikası
vasitəsilə həyata keçirmək qarşıya məqsəd kimi qoyulmuşdur.
Nəticədə

1992-ci

Respublikasına

ildə

Heydər

Əliyevin

Đran

Đslam

səfəri zamanı “Xoy-Culfa” qaz kəmərinin

çəkilməsi və Naxçıvanın qazla təmin edilməsi barədə protokol
imzalanmışdır.
Ölkə prezidenti cənab Đlham Əliyevin 2004-cü il 11 fevral
tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası
regionlarının
(2004-2008-ci

sosial-iqtisadi
illər)

uyğun

inkişafı
olaraq

Dövlət

Proqramı”na

Naxçıvan

Muxtar

Respublikasının təbii qazla təminatının bərpası və təbii qaza
olan tələbatını ödəmək məqsədilə 5 avqust 2004-cü ildə
“Azəriqaz” QSC və Đran Milli Qaz Đxrac Şirkəti arasında “Təbii
qaz mübadiləsi” haqqında müqavilə imzalandı. Bununla da,
bölgə üçün sosial sahədə olan ən zəruri problematik məsələ
uğurlu və daimi həllini tapmış oldu. Nəhayət, 20 dekabr 2005-ci
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ildə 14 illik fasilədən sonra muxtar respublikaya

mavi

yanacağın verilməsi bərpa olundu.
Regionumuza təbii qazın nəqlinin bərpa edilməsi ilə
əlaqədar olaraq qaz kəmərlərinin tikintisi və qazla təmin
edilməsi istiqamətində ötən dövr ərzində Culfa-Naxçıvan
yüksək

təzyiqli magistral,

Naxçıvan-Cəhri

orta

təzyiqli

magistral, Naxçıvan şəhər orta təzyiqli dairəvi qaz kəmərlərinin
çəkilişi işləri başa çatdırılmış, Araz çayının keçidi və keçiddən
ölçü qovşağına qədər olan magistral xətt, Şahbuz-Sədərək və
Culfa-Ordubad ötürücü qaz kəmərlərinin təmiri və bərpası işləri
başa çatdırılmışdır.
“Naxçıvan”, “Culfa”, “Güznüt” Avtomat Qaz Paylayıcı
stansiyalarının, laboratoriya və ölçü qovşağının tikintisi işləri
başa

çatdırılmışdır.

Naxçıvan

şəhərində

qaz

təsərrüfatı

infrastrukturu üzrə dairəvi qaz kəməri polad borulardan, qaz
paylayıcı şəbəkə isə polietilen borulardan istifadə edilməklə
quraşdırılmışdır.

Muxtar

respublikanın

qazlaşdırılması

mərhələlərlə həyata keçirilmiş, birinci mərhələdə yalnız şəhər
və rayon mərkəzlərindəki çoxmərtəbəli yaşayış binalarının
19

qazlaşdırılması işi aparılmışdır. Naxçıvan şəhərinə və rayon
mərkəzlərinə təbii qazın çatdırılması üçün yüksək və orta
təzyiqli qaz kəmərlərinin çəkilişi həyata keçirilmişdir. Təbii qaz
təminatının bərpası çərçivəsində birinci mərhələdə muxtar
respublika üzrə 11 min 287 mənzil qazlaşdırılmış, mətbəx
sobaları verilmiş, qaz sayğacları quraşdırılmışdır. Bundan
başqa,

birinci

mərhələdə

Naxçıvan

şəhərində

nəzərdə

tutulmayan 454 fərdi evə təbii qaz verilmişdir. Bu müddətdə
təbii qazdan 93 digər qrup istehlakçı da istifadə etmişdir.
Layihənin ikinci mərhələsində isə şəhər və rayon mərkəzlərində
yerləşən fərdi evlərə təbii qazın verilməsi üçün birinci
mərhələdə çəkilmiş əsas qaz kəmərlərindən daşıyıcı, paylayıcı
və ev daxili qaz xətləri çəkilmiş, qaz tənzimləyici qurğular, qaz
sayğacları quraşdırılmış, mətbəx sobaları verilmişdir. Bu
mərhələdə isə muxtar respublika üzrə 48 min 903 mənzil
qazlaşdırılmışdır. Növbəti mərhələdə isə muxtar respublika üzrə
qazlaşdırılma işləri tamamilə başa çatdırılmışdır.
Bu dövr ərzində “Naxçıvanqaz” Đstehsalat Birliyi üçün
inzibati bina və işçi həyəti, muxtar respublikanın Şərur, Babək,
20

Ordubad, Culfa, Kəngərli, Şahbuz və Sədərək rayonlarında qaz
istismar idarələri üçün müasir tipli inzibati binalar inşa
olunmuşdur. Bundan əlavə, qaz təsərrüfatı xüsusi təyinatlı
maşın və mexanizmlərlə, nəqliyyat vasitələrilə təmin edilmişdir.
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında
istehsal edilmiş elektrik enerjisi

Đllər üzrə

Đstehsal edilmiş
elektrik enerjisi,
min kvt-saat

o cümlədən su elektrik
stansiyalarında istehsal
olunmuş elektrik
enerjisi, min kvt-saat

2008-ci il

443428,8

68994,0

2009-cu il

479300,0

98904,0

2010-cu il

533948,2

131054,4

2011-ci il

729697,4

171498,2
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Muxtar respublikanın şəhər və rayonları üzrə
istehlak edilmiş elektrik enerjisi, min kvt-saat
(faydalı sərfiyyat)
Đllər

2008-ci il

2009-cu il

2010-cu il

2011-ci il

Naxçıvan şəhəri

73523

95519

109733

122254

Şərur rayonu

62566

59720

57044

57259

Babək rayonu

75355

59179

43253

47106

Ordubad rayonu

25756

23140

23444

23070

Culfa rayonu

22018

21018

20968

21421

Kəngərli rayonu

15954

16278

17768

29070

Şahbuz rayonu

12897

12844

13093

12533

Sədərək rayonu

21067

17049

16166

13923

Naxçıvan
Muxtar
Respublikası üzrə
cəmi

309136

304747

301469

326636

Şəhər və rayonlar
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Əhali tərəfindən istehlak
edilmiş elektrik enerjisi
Đllər

Đstehlak edilmiş elektrik
enerjisi, min kvt-saat

2008-ci il

108181

2009-cu il

89146

2010-cu il

96658

2011-ci il

104080
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1 dekabr 2012-ci il tarixə muxtar respublikanın şəhər
və rayonları üzrə elektrik verilişi xətlərinin mövcudluğu
haqqında
Şəhər və rayonlar

o cümlədən
Elektrik
verilişi
132,154
35,110
0,4 və
xətlərinin kilovoltluq kilovoltluq
6-10
uzunluğu,
kilovoltluq
kilometr

Naxçıvan şəhəri

1032,1

-

14,1

1018,0

Şərur rayonu

1770,2

98

193,2

1479,0

Babək rayonu

1172,5

0,3

201,7

970,5

Ordubad rayonu

804,3

-

126,1

678,2

Culfa rayonu

594,5

3

37,0

554,5

Kəngərli rayonu

415,9

-

22,9

393,0

Şahbuz rayonu

693,3

-

32,3

661,0

Sədərək rayonu

357,1

-

14,1

343,0

Naxçıvan Muxtar
Respublikası üzrə
cəmi

6839,9

101,3

641,4

6097,2
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1 dekabr 2012-ci il tarixə muxtar respublikanın şəhər
və rayonları üzrə elektrik yarımstansiyalarının sayı
Şəhər və rayonlar

Elektrik
o cümlədən
yarımstansiyaları, 132,154
35,110
10/0,4
ədəd
kilovoltluq kilovoltluq kilovoltluq

Naxçıvan şəhəri

345

-

3

342

Şərur rayonu

785

1

18

766

Babək rayonu

396

2

20

374

Ordubad rayonu

259

-

9

250

Culfa rayonu

257

1

1

255

Kəngərli rayonu

144

-

7

137

Şahbuz rayonu

188

-

4

184

Sədərək rayonu
Naxçıvan Muxtar
Respublikası üzrə
cəmi

198

-

4

194

2572

4

66

2502

26

1 dekabr 2012-ci il tarixə muxtar respublikanın şəhər və
rayonları üzrə quraşdırılmış elektrik sayğacları haqqında
Şəhər və rayonlar

Cəmi elektrik
sayğaclarının
sayı, ədəd

o cümlədən
bir fazalı
üç fazalı
elektrik
elektrik
sayğacları
sayğacları

Naxçıvan şəhəri

20931

20286

645

Şərur rayonu

16660

15725

935

Babək rayonu

12499

12104

395

Ordubad rayonu

9826

9588

238

Culfa rayonu

8428

8085

343

Kəngərli rayonu

5314

5103

211

Şahbuz rayonu

4179

3983

196

Sədərək rayonu

1967

1835

132

Naxçıvan Muxtar
Respublikası üzrə
cəmi

79804

76709

3095
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1 dekabr 2012-ci il tarixə muxtar respublikanın şəhər
və rayonları üzrə elektrik enerjisi istehlakçıları
Şəhər və rayonlar

Cəmi
istehlakçıların
sayı

o cümlədən
əhali qrupu
digər
üzrə
istehlakçılar
üzrə

Naxçıvan şəhəri

20931

19588

1343

Şərur rayonu

16660

14999

1661

Babək rayonu

12499

12049

450

Ordubad rayonu

9826

9253

573

Culfa rayonu

8428

7850

578

Kəngərli rayonu

5314

5000

314

Şahbuz rayonu

4179

3890

289

Sədərək rayonu

1967

1731

236

Naxçıvan Muxtar
Respublikası üzrə
cəmi

79804

74360

5444
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Elektrik enerjisinin istehsalı və bölüşdürülməsi ilə məşğul
olan sənaye müəssisələrinin əsas göstəriciləri
2008-ci il

2009-cu il

2010-cu il

2011-ci il

Fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı

13

13

14

14

Đşçilərin orta sayı, nəfər

897

896

924

919

Bir işçiyə hesablanmış
orta aylıq əməkhaqqı,
manat

204

233

236

266

Đlin sonuna əsas fondların
mövcudluğu, min manat

52836

78514

92024

168392

Əvvəlki
faizlə

116,0

148,6

117,2

182,9

Đllər
Göstəricilər

ilə

nisbətən,

29

1 dekabr 2012-ci il tarixə muxtar respublika
üzrə qaz kəməri xətlərinin uzunluğu
Qaz kəməri xətlərinin uzunluğu, kilometr
o cümlədən
yüksək təzyiqli qaz kəməri xətləri

7161,7

53

orta təzyiqli qaz kəməri xətləri

1744

aşağı təzyiqli qaz kəməri xətləri

5364,7
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1 dekabr 2012-ci il tarixə muxtar respublikanın şəhər
və rayonları üzrə mavi yanacaq istehlakçıları haqqında
Şəhər və rayonlar

Cəmi
istehlakçıların
sayı

o cümlədən
əhali qrupu
digər
üzrə
istehlakçılar üzrə

Naxçıvan şəhəri

20431

19956

475

Şərur rayonu

17567

17378

189

Babək rayonu

13130

12934

196

Ordubad rayonu

10007

9868

139

Culfa rayonu

8328

8177

151

Kəngərli rayonu

5305

5194

111

Şahbuz rayonu

4400

4277

123

Sədərək rayonu

2145

2095

50

Naxçıvan Muxtar
Respublikası üzrə
cəmi

81313

79879

1434
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Əhali tərəfindən istehlak edilmiş
təbii qazın həcmi haqqında
Đllər

Đstehlak edilmiş təbii
qaz, min kubmetr

2008

80370,1

2009

91761,1

2010

67726,9

2011

78430,6
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal edilmiş
elektrik enerjisi, min kvt-saat
729697,4

533948,2
479300,0

443428,8

68994,0

2008-ci il

98904,0

2009-cu il

istehsal edilmiş elektrik enerjisi

171498,2

131054,4

2010-cu il

2011-ci il

o cümlədən su elektrik stansiyalarında
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Əhali tərəfindən istehlak edilmiş elektrik enerjisi,
min kvt-saat
108181
96658

104080

89146

2008-ci il

2009-cu il

2010-cu il

2011-ci il
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1 dekabr 2012-ci
ci il tarixə muxtar respublika üzrə qaz
kəməri xətlərinin uzunluğu, kilometr
7161,7

5364,7

1744
53

Qaz kəməri
xətlərinin uzunluğu

o cümlədən yüksək
təzyiqli qaz kəməri
xətləri

orta təzyiqli qaz
kəməri xətləri

aşağı təzyiqli qaz
kəməri xətləri
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Əhali tərəfindən istehlak edilmiş təbii qaz, min kubmetr
91761,1
80370,1

78430,6
67726,9

2008-ci il

2009-cu il

2010-cu il

2011-ci il
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38

39
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