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15 Oktyabr 2017-ci il tarixində Agentlik tərəfindən
Gəncə şəhərində aşkar olunmuş
Mina və Partlamamış Hərbi Sursatlar (PHS) haqqında

OPERATİV MƏLUMAT
15 Oktyabr 2017-ci il tarixində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində
İdarəetmə mərkəzindən və Daxili İşlər Nazirliyinin ″102″ Xidməti-Zəng mərkəzi
sistemindən Agentliyə Gəncə şəhəri, Nizami rayonu ərazisində qazıntı aparılan zaman
2 ədəd partlamamış hərbi sursatın olması barədə məlumat daxil olmuşdur.
Məlumata əsasən Agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupu dərhal həmin əraziyə
göndərilmişdir.
Agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən Atatürk prospekti ilə Akademik Həsən Əliyev
küçələrinin kəsişməsində yerləşən 2 saylı təcridxananın qarşısında ″Aqrar tikinti″ şirkəti
tərəfindən qazıntı aparılan əraziyə baxış keçirilmiş, aparılan təcili təxirəsalınmaz operativ
əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində aşkar olunmuş 2 ədəd 152 mm-lik top mərmisi
götürülərək zərərsizləşdirilməsi üçün Agentliyin mərkəzi məhvetmə ərazisinə daşınmışdır.
Aşkar olunmuş mərmilərin ətrafında 500 kv.m əraziyə yerüstü baxış keçirilmiş, bundan
əlavə təhlükəli əşya və qurğu aşkar edilməmişdir.
Bu əməliyyat Böyük Britaniya Hökuməti tərəfindən maliyyələşdirilmişdir.

Ümumilikdə Agentlik tərəfindən 01 yanvar – 15 oktyabr 2017-ci il tarixlərində Ağdam,
Ağcabədi, Ağstafa, Füzuli, Şamaxı, Xızı, Beyləqan, Bərdə, Hacıqabul, Tovuz, Qazax, Qəbələ,
Yevlax, Goranboy, Gədəbəy, Qaradağ, Daşkəsən, Salyan, Şəmkir, Göygöl, Lənkəran və
Cəbrayıl rayonları, Bakı, Sumqayıt, Lənkəran, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan və Tərtər
şəhərlərində 14 otlaq sahəsinə, 13 əkin sahəsinə, 1 bağçılıq sahəsinə, 1 fermaya, 1 hərbi
hissənin yaxınlığına, 1 gəmilərin yanalma məntəqəsinə, 1 su nasos stansiyası yaxınlığına, 169 ev
və həyətyanı sahəyə, 1 kənd orta məktəbinin həyətinə, bankın zirzəmisinə, su arxına, Daş
bazarının yaxınlığına, Gəncə 2 saylı təcridxananın qarşısına, Norm Sement zavodunun
ərazisinə,STP MMC-ə məxsus metal əritmə zavodunun ərazisinə, Qarqar çayının sahilinə,
rabitə xəttinin çəkiləcəyi əraziyə, keçmiş hərbi şəhərciyə, suvarma və drenaj kanalının
ətrafına, dəniz və çay sahilinə, yol kənarına, yeni avtomobil yolunun çəkiləcəyi əraziyə,
avtobaza ərazisinə, körpü ərazisinə, istirahət mərkəzinə, qəbirstanlığa, yaşayış binasının
yaxınlığına baxış keçirilmiş, 7 087 ədəd partlamamış hərbi sursat, 200 ədəd tank əleyhinə mina
və 32 ədəd piyada əleyhinə mina aşkar olunaraq zərərsizləşdirilmiş, 4 724 997 kv.m ərazi
(747 213 kv.m əl ilə, 1 607 140 kv.m mexaniki üsulla, 113 000 kv.m SENSYS dərinlik ölçən
cihazı və 2 257 644 kv.m minaaxtaran itlərin dəstəyi ilə) yoxlanılmışdır.
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ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Об обнаруженных неразорвавшихся боеприпасах и минах в городе Гянджа
15 октября 2017 года
15 октября 2017 года ANAMA получила экстренный вызов от «102» , Министерства
Внутренних Дел и МЧС из Центра управления кризисными ситуациями об
обнаружении 2 шт неразорвавшихся боеприпасов в Низаминском районе, города
Гянджи.
Согласно этой информации, Специальная мобильная группа реагирования на
чрезвычайные ситуации Агентства, немедленно направилась в указанную зону.
В результате неотложных оперативных мер специалисты ANAMA провели осмотр
перед зданием следственного изолятора №2, расположенным на пересечении пр.
Ататюрка и ул. Ак. Гасана Алиева, где компания «Аграр İnşaat» проводила
строительные работы, были обнаружены 2 шт. неразорвавшихся боеприпасов.
Найденные боеприпасы были доставлены в центральную зону Агенства по
уничтожению снарядов.
Был проведен наземный осмотр территории площадью в 500 кв.м
вокруг
обнаруженной ручной гранаты, и никаких других опасных предметов и устройств
обнаружено не было.
Эта операция была финансирована правительством Великобритании.

В целом с 1 января по 15 октября 2017 года в Агдаме, Агджабеди, Агстафе, Физули,
Шамахе, Хызы, Бейлагане, Барде, Гаджигабуле, Товузе, Газахе, Габале, Евлахе,
Горанбой, Гадабае, Гарадаге, Гейголе Лянкяране, Джабраиле, Баку, Сумгайыте,
Гяндже, Мингачевире, Ширване, Тартаре, Дашкасане, Сальяне, Шамкире регионах
было осмотрено 14 пастбищ, 13 посевных полей, 1 садоводческая зона, 1 ферма, 1
воинская часть, 1 судовая насосная станция, 1 водяной насос, привокзальная зона,
169 домов и дворов, 1 двор сельской средней школы, подвал банка, водный канал,
близ Каменного базара,на территории заводу по сплаву металла OOO “STP”,
цементный завод Норма, берег реки Гаргар, линия связи, бывший военный городок,
орошительные и дренажные каналы, речное побережье, придорожная местность,
новое шоссе. 7 087 неразорвавшихся боеприпасов, 200 противотанковых и 32
противопехотных мин были найдены и уничтожены. 4 724 997 кв.м территории (747
213 кв.м в ручную, 1 607 140 кв.м механически, 113 000 кв.м при помощи измерителя
глубины SENSYS и 2 257 644 кв.м площади было обследовано особо обученными
собаками).
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OPERATIVE INFORMATION
On the found mine and unexploded ordnance in Ganja city,
on 15th of October 2017
On 15th of October 2017, ANAMA received an emergency call from “102” service of the
Ministry of Internal Affairs and Crisis Management Center of the Ministry of Emergency
Situations about the found 2 (two) pieces of unexpoaded ordnance during excavation works
in Nizami district of Ganja city.
According to the received informations, the Agency’s Special Mobile Emergency Response
Team immediately sent to the mentioned area.
As a result of urgent operational investigations, ANAMA specialists made a survey in front
of isolation ward №2 situated in the crossing of Ataturk Avenue with Academic Hasan
Aliyev street where “Agrar Construction” Company held excavation works and 2 (two)
pieces of 152 mm artillery projectiles were found, and transported to the central demolition
area.
Surface clearance of 500 sq. m of area around the detected unexpoaded ordnances was
surveyed and no other dangerous items and devices have been found.
This operation has been funded by the UK Government.

Generally, from 1 of January till 15 of October 2017, in Agdam, Agjabadi, Aghstafa, Fizuli,
Shamakhi, Khizi, Beylagan, Barda, Hajigabul, Tovuz, Gazakh, Gabala, Yevlakh,
Goranboy, Gadabay, Garadagh, Dashkasan, Salyan, Shamkir Goygol, Lankaran and
Jabrayil regions, Baku, Sumgayit, Lankaran, Ganja, Mingachevir, Shirvan and Tartar 14
grazing areas, 13 sowing areas, 1 gardening area, 1 farm, 1 military unit, 1 seaport, 1 ships'
pumping station, 169 houses and courtyards, 1 rural high school yard, bank cellar, water
channel, around the Stone Bazaar, in front of №2 isolation ward of Ganja, Norm Sement
Plant, the area of STP OJSC metal molding factory, the coast of the Gargar River, the
communication line, the former military campus, the irrigation and drainage canals, and
river coast, roadside, new highway, motor depot, bridge area, holiday home, cemetery, near
the dwelling building were surveyed, and 7 087 unexploded military ammunition, 200 antitank mines and 32 anti-personnel mines were found and destroyed. 4 724 997 sq. m
territory (747 213 sq. m manual, 1,607,140 sq. m mechanical, 113 000 sq. m depth SENSYS
device and 2 257 644 sq. m area was surveyed by the support of mine detection dogs) were
checked.

