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AZƏRBAYCAN: Təmiz Şəhər Proyekti
Ölkə:
AZƏRBAYCAN
Layihənin nömrəsi:
47944
İş sahəsi:
Bələdiyyə və ətraf infrastruktur
Bildiriş növü:
DÖVLƏT
Ekoloji kateqoriya:
B
Şura iclasının nəzərdə tutulmuş tarixi:
14 Fevral 2018-ci il
Status:
Son yoxlanışı keçib, Şuranın təsdiqini gözləyir
İngilis dilindəki LXS-nin açıqlanma tarixi:
13 iyul 2017-ci il
Layihənin təsviri:
Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasına (Möhtəşəm Bakı) bitişik ərazilərdə kütlə şəklində olan
iri tullantıların təmizlənməsi işinin maliyyələşdirilməsi üçün 39 milyon ABŞ dolları
məbləğində kredit vəsaiti ayrılmışdır. Kreditin vəsaiti tullantıların nəqlinin asanlaşdırılmasına
və onların yığılıb qalma həcminin azaldılmasına xidmət edəcək iki köçürmə stansiyasının və
çeşidləmə qurğularının tikintisini maliyyələşdirəcəkdir. Təklif olunan layihə ("Layihə"),
karbon emissiyalarının azaldılması və ümumi tullantı nəqlinin azalması yolu ilə Bankın Yaşıl
İqtisadiyyat Keçidinə yanaşması şərtləri ilə uyğunluq təşkil edir.
Layihənin məqsədləri:
Layihə Möhtəşəm Bakıda qatı zibil tullantılarının emalı sahəsində səmərəliliyin artırılmasına
şərait yaradacaq.
Keçid təsiri:
Layihə əhəmiyyətli ekoloji faydaların əldə edilməsi ilə yanaşı, əməliyyatların səmərəliliyinin
artırılmasına da şərait yaradacaq. Tullantıların nəqlinin asanlaşdırılması ilə, nəqliyyat
vasitələrinin CO2 emissiyaları və ümumi tullantıların nəqli xərclərinin nəzərə çarpacaq
dərəcədə azalması gözlənilir. Şirkətin maliyyə və əməliyyat göstəricilərinin
təkmilləşdirilməsi prosesi, korporativ inkişaf proqramı (KİP) vasitəsilə də davam
etdiriləcəkdir.
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Müştəriə dair məlumat:
İqtisadiyyat Nazirliyi və Möhtəşəm Bakıda tullantıların nəql olunması üçün 100 faiz dövlətə
məxsus Təmiz Şəhər ("Şirkət"), səhmdar cəmiyyətidir.
AYİB-nin Maliyyə xülasəsi:
Azərbaycan Respublikasına 39 milyon ABŞ dolları həcmində müstəqil kredit verilib.
Layihənin ümumi dəyəri:
Texniki əməkdaşlıq şərtləri də daxil olmaqla, sub-layihənin ümumi dəyəri 40.3 milyon ABŞ
dolları təşkil edir.
Ekoloji və sosial təsnifat, təsirlər və təsirlərin azaldılması:
B təsnifatı (2014 Ətraf Mühit və Sosial Siyasət). Möhtəşəm Bakı ərazisində tullantıların
toplanılması, ətraf mühit üzrə sosial audit aparılması və bu layihənin gözlənilən təsirlərinin
və faydalarının qiymətləndirilməsi üçün AYİB tərəfindən müstəqil ekspertlər cəlb
olunmuşdur. Ekspertlər layihənin həyata keçiriləcəyi məkanlara səfərlər edərək müəyyən
edilmiş təbii sahələr, hava çirklənməsi barədə baza məlumatları, əmək münasibətləri, peşə
sağlamlığı və təhlükəsizliyi, Möhtəşəm Bakı ərazisində məşğulluq və sosial proqramlar
barədə məlumatlar və milli və yerli səviyyədə tullantıların nəqli planlarının işlənib
hazırlanması ilə bağlı sənədləri nəzərdən keçirmiş və araşdırmalar aparmışlar.
Təmiz Şəhər və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Möhtəşəm Bakı ərazisində bələdiyyə
tullantılarının (BT) nəqlinin realizasiyası və istismarı üzrə məsul qurumlardırlar. Şirkətin
Balaxanı qəsəbəsi ərazisində bərk tullantıların çeşidləmə və email sahəsində ixtisaslaşan
müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Bakının bütün rayonları üzrə BT-nın yığılıb saxlanılması, nəqli
və daşınması bir çox hallarda qeyri-adekvat, parçalanmış və pərakəndə təsir bağışlayır və
ehtimal olunur ki, təkcə Qaradağ və Xəzər rayonlarından yığılmış tullantıların kiçik bir
hissəsi (təqribən 2-5%) Balaxanı anbarını doldurmağa kifayət edir (2012 Texniki-iqtisadi
Araşdırmalar). Bu da nəticədə, Xəzər və Qaradağ rayonları ərazisində çoxsaylı icazəsiz
zibilliklərin yaranmasına gətirib çıxarır.
Layihə tullantıların yerləşdirilməsi və emalı mərhələsinə qədər onların toplana biləcəyi
ərazilərdə tullantıların köçürülməsi stansiyalarını tikməklə problemin aradan qaldırılmasını
nəzərdə tutur. Zibil toplama maşınları ilə yığılan kiçik yüklərin daha böyük həcmli ötürmə
vasitələrinə birləşdirilməsi yığım komandalarına yaxın və uzaq məsafələrdən tullantıları
toplayarkən daha az zaman sərf olunmasına və bunun nəticəsində səmərəliliyin artırılması və
daşınma xərclərinin azaldılmasını şərtləndirir. Əlavə çeşidləmə vasitələri təkrar istifadə edilə
bilən materialların bərpası üçün daha çox potensial yaradır.
Təyin olunmuş ərazilərdə tullantıların yerləşdirilməsi, nəzarətsiz zibilliklərdə atmosferə təsir
edən çirkab qazların zərərsizləşdirilməsinə və təyinatı üzrə istifadəsinə imkan verəcək.
Layihə uzun məsafələrə gedən kiçik həcmli yük maşınlarının azlıq təşkil etdiyi üçün ümumi
yanacaqdan istifadənin azaldılması məqsədilə əlavə iri həcmli özüboşaldan zibil maşınları
təqdim edəcək. Müvafiq tədqiqatçı-ekspertlərinin proqnozlarına görə, növbəti 20 il üçün
layihə dövrünün dəqiq təsiri təxminən CO2 üzrə emissiyaların 1,245 min ton azalması və ya
ildə təxminən 62 min ton olacağı güman edilir.
Köçürmə stansiyaları üçün kifayət qədər sahə təmin edən və əsas şose və magistral yollara
əlverişli giriş imkanı verən iki ərazi müəyyən edilmişdir. Bunlardan biri əvvəllər Təmiz Şəhər
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tərəfindən bərpa edilmiş köhnə Qaradağ poliqonunun yerləşdiyi yer, digəri isə Xəzər
rayonunun Şüvəlan kəndində köhnə qanunsuz zibillik sahəsinin ərazisində yerləşir. Layihənin
ekspertizası bu ərazilərlə əlaqəli hər hansı mühüm ekoloji və sosial həssaslıqları müəyyən
etməmişdir. Qaradağ və Xəzər rayonlarındakı torpaq sahələri uzun müddət boş qalmış və
2009-2013-cü illərdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən Təmiz Şəhərin balansına
verilmişdir. Qaradağ ərazisində 300 m uzunluğunda sanitar zonada 16 yaşayış evi yerləşir. Bu
evlər həmin ərazi Təmiz Şəhərə verildikdən sonra tikilmişdir. Bu sakinlərə göstərilən
təsirlərin əhəmiyyətinin olmayacağı təqdirdə ESAP layihənin icrasına başlamazdan əvvəl
şirkətin bu məsələnin həllində qarşılıqlı razılaşma əldə etmək üçün səlahiyyətli şəxslər və
müvafiq səhiyyə və planlaşdırma orqanları ilə işləməyi tövsiyə edir.
ESAP həmçinin Təmiz Şəhərin ekoloji, səhiyyə, təhlükəsizlik və əməyin idarə edilməsinin
təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər də ehtiva edir. Ərazilərdə toz və qoxunun təsirini
minimuma endirmək və tullantıların yük maşınları ilə bağlı yol təhlükəsizliyi risklərini
qarşılamaq üçün təsirlərin azaldılması tədbirləri işlənib hazırlanmışdır. Layihənin Maraqlı
Tərəflərin İştirakı Planı və Qeyri-Texniki Xülasəsi də hazırlanmışdır. AYİB Təmiz şəhər
tərəfindən tərtib olunan illik ekoloji və sosial hesabatlar vasitəsilə layihənin həyata
keçirilməsinə nəzarət edəcək.
Texniki əməkdaşlıq:
İmzalanmadan öncə
Layihənin tam maliyyə, texniki və ekoloji cəhətdən səmərəliliyini özündə əks etdirən texnikiiqtisadi araşdırma. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının Erkən Keçid Ölkələri (EKÖ)
Fondu tərəfindən maliyyələşmə, 249,700 avro;
Şirkətin yenidən təqdimolunma və audit xidmətləri. Bankın öz büdcəsi hesabına
maliyyələşmə, 16,500 avro.
İmzalanmadan sonra
PIU Dəstəyi, Mühəndislik Dizayn Xidmətləri, Təchizat və Müqavilə Nəzarəti. Təyinatın
təxmini dəyəri şirkətin kredit gəlirləri və beynəlxalq donor, ETC Fondu və ya AYİB-in
Səhmdarların Xüsusi Fondu tərəfindən (SXF) maliyyələşdirilməsi təklif olunan 978,000
Avrodur;
Korporativ İnkişaf və Səhmdarların İştirakçılığı Proqramları (SİP) (SPP), təkmilləşdirilmiş
maliyyə, əməliyyat və ətraf mühitə təsir göstərən əməliyyatları optimallaşdırmaq, o cümlədən
ekoloji monitorinq imkanlarının genişləndirilməsi də daxil olmaqla Şirkətə layihəni effektiv
şəkildə idarə etmək üçün institusional imkanların artırılmasında dəstək göstərir. SİP bərk
tullantıların emal edilməsi və layihənin icrası ilə bağlı görülmüş işlər barədə ictimaiyyəti
maarifləndirməni gücləndirəcəkdir. Təyinatın təxmini dəyəri SXF və ya ETC fondu kimi
beynəlxalq donorlar tərəfindən maliyyələşdirilməsi təklif olunan 400,000 Avrodur.
Biznes imkanları:
Biznes imkanları və ya tədarük üçün müştəri şirkəti ilə əlaqə saxlayın.
Satış sektoru layihələri üçün AYİB Tədarükü səhifəsinə baş çəkin. Tel: +44 20 7338 6794
E-poçt: procurement@ebrd.com
Ümumi sorğular
Tədarüklə əlaqədar olmayan AYİB layihə sorğuları:
Tel: +44 20 7338 7168
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E-poçt: projectenquiries@ebrd.com
İctimai informasiya siyasəti (İİS)
İİS AYİB-nin məlumatı necə açıqladığını və öz strategiyaları, siyasətləri və əməliyyatları
haqqında daha yaxşı tədris və anlayışları təbliğ etmək üçün öz tərəfdaşları ilə necə
məsləhətləşdiyini təyin edir.
İİS mətni
Layihə üzrə Şikayət Mexanizmi (LŞM)
AYİB Bank tərəfindən maliyyələşdirilən layihənin zərər verməsi və ya verə biləcəyi
haqqında bir və ya bir neçə şəxsdən və ya təşkilatlardan alınmış şikayətlərin müstəqil
nəzərdən keçirilməsinə imkan vermək üçün Layihə üzrə Şikayət Mexanizmi (LŞM) təşkil
etmişdir.
Layihə üzrə Şikayət Mexanizmi
LŞM altında verilən bütün şikayətlər LŞM prosedur qaydaları səhifəsində qeyd edilmiş
zaman çərçivəsində təqdim edilməlidir. Siz şikayətin bu mexanizm daxilində verilə
biləcəyindən əmin deyilsinizsə, yardım üçün LŞM üzrə məsul şəxsə (pcm@ebrd.com ünvanı
ilə) müraciət edin.
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