
20. XƏBƏR

Yekun variantı hazırlayın. Əksər hallarda mətndəki boşluqları doldurmaq üçün informasiya sorğuları göndərib 
həftələrlə cavab gözləmək lazım deyil. Bir zəng, açıq məlumatlar və ya artıq öz təsdiqini tapmış faktlar kifayət edir. 
Qısa xəbər yazarkən bunlar sizin əlavə 10-15 dəqiqənizi ala bilər.

Məişət tullantıları zavodunun tikintisi üçün Məmmədli kəndinin ərazisi müəyyən olunub, 

fevralın 15-də icra başçısı Həsən Məmmədov Nərimanabad sakinləri ilə görüşdə belə deyib. 

Onun sözlərinə görə, həmin ərazidə bağ sahələri olsa da , ərazi zavod üçün yeganə münasib 

yerdir.

Məmmədli kəndi Ağgöl qoruğundan kifayət qədər uzaqda  yerləşir, burada qorunan ərazilər, 

eləcə də iri kənd təsərrüfatı obyektləri yoxdur . «Çox çətin qərardır,»  – icra hakimiyyətinin 

mətbuat xidmətinin açıqlamasına görə icra başçısı məsələni belə şərh edib, amma tikintini 

daha da uzatmaq olmaz, çünki zavod «günü-gündən abadlaşan» rayon üçün vacibdir. 

İcra başçısı Nərimanabad sakinləri ilə yerli «Cəsurlar» klubunda görüşüb. Sakinlərdən biri 

zavodun ətraf evlərə və bağlara nə dərəcədə təhlükə törədəcəyi haqda sual səsləndirib və 

icra başçısı hökumətin qərarı barədə son məlumatı bu suala cavab verərkən açıqlayıb.

Zavodu Təzəkənd inzibati-ərazi dairəsində, Nərimanabad rayon mərkəzindən avtomobillə 

yarım saatlıq məsafədə tikməyi planlaşdırırlar. Zavodun tikiləcəyi yerdən Köndələnçayın 

yatağına 20 kilometr, Ağgöl qoruğuna isə 40 kilometr məsafə var. Əksər şəhər sakinlərinin 

şənbə-bazar istirahət yeri olan Hacılar kəndi isə 14 kilometrlik məsafədə yerləşir. 

Qanunvericiliyə görə bu tipli müəssisələrin ətrafında beş kilometrlik sanitar qurşağı 

yaradılmalıdır. Nərimanabad sakinlərinin bağ evlərinin yerləşdiyi, 1984-cü ildə salınmış Yeni 

Məmmədli massivi (120 bağ sahəsi) zavoddan cəmi üç kilometr, məcburi köçkünlər üçün inşa 

olunan 28 May qəsəbəsi (85 ev) isə beş kilometr məsafədədir. 28 May qəsəbəsi keçən ildən 

inşa olunmağa başlayıb, hələlik orada heç kim  yaşamır. Məişət tullatıları zavodunun tikiləcəyi 

ərazinin seçilməsi iki ilə yaxın vaxt aparıb, hökumət isə öz «yekun qərarını» Həsən 

Məmmədovun bildirdiyinə görə fevralın 14-də qəbul edib.
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Mənbə: Google Maps, Yandex Maps

Mənbə: qanunvericilik aktlarının açıq onlayn reyestri.

İcra hakimiyyətinə və ya Qaçqınkoma bircə zəng.

Burada zavod yerinə dəqiqləşdirmə 
lazımdır, çünki hansı tikintidən söhbət 
getdiyi məlum olmaya bilər.

Qaçqınkoma, icra hakimiyyətinə, bələdiyyəyə zənglər. 

Mənbə: Google Maps, Yandex Maps. 

Qaçqınkomun, icra hakimiyyətinin rəsmi İnternet səhifələri.


