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2018-ci il 02 Oktyabr tarixində Agentlik tərəfindən
Biləsuvar rayonu ərazisində keçirilmiş
təcili təxirəsalınmaz əməliyyat barədə

OPERATİV MƏLUMAT
2018-ci il 01 Sentyabr tarixində saat 09:32-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran
Vəziyyətlərində İdarəetmə mərkəzindən və saat 09:50-də Daxili İşlər Nazirliyinin ″102″
Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən Agentliyə Biləsuvar rayonu, "Mahmudçala" ovçuluq
təsərrüfatının ərazisində partlamamış hərbi sursatların tapılması barədə məlumatlar daxil
olub.
Məlumatlara əsasən Agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupu və Biləsuvar rayon
Polis şöbəsinin əməkdaşları dərhal həmin əraziyə göndərilib.
Agentliyin mütəxəssisləri və Daxili İşlər Nazirliyinin Biləsuvar rayon Polis şöbəsinin
əməkdaşları tərəfindən birlikdə yuxarıda adı qeyd olunmuş əraziyə 2018-ci il
01 sentyabr - 02 oktyabr tarixlərində baxış keçirilib, 30 əməliyyat günü ərzində aparılan
təcili təxirəsalınmaz operativ əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində 1 092 ədəd müxtəlif
növ partlamamış hərbi sursat, 1 ədəd pnevmatik və 1 ədəd ˝SEVİDJ˝ markalı tapança,
1 ədəd AK-74 və 1 ədəd RPK-74 avtomatı aşkar olunub, 194 428 kv.m əraziyə yerüstü və
20 000 kv.m əraziyə isə yeraltı baxış keçirilib.
Aşkar olunmuş partlamamış hərbi sursatlar və odlu silahlar 2018-ci il 02 oktyabr tarixində
partlayış yolu ilə zərərsizləşdirilmiş.

Ərazidə aparılan əməliyyat-axtarış tədbirləri tam olaraq başa çatdırılmışdır.
Ümumilikdə Agentlik tərəfindən 01 yanvar – 02 oktyabr 2018-ci il tarixlərində Ağdam, Ağcabədi, Ağstafa,
Astara, Abşeron, Daşkəsən, Beyləqan, Biləsuvar, Bərdə, Cəlilabad, Füzuli, Tərtər, Tovuz, Qazax, Qaradağ,
Naftalan, Goranboy, Göygöl, Yevlax, Xızı, Şəmkir, İsmayıllı, Lənkəran rayonları, Bakı, Gəncə və Sumqayıt
şəhərləri ərazisində 27 ev və həyətyanı sahəyə, 18 əkin sahəsinə, 1 fərdi yaşayış evinin qarşısına, 2 ferma
ərazisinə, 16 otlaq sahəsinə, meşə massivinə, su kanalına, çay sahilinə, Ağstafa su anbarının ətrafına, kənd
qəbirstanlığının yaxınlığına, məişət tullantıları ərazisinə, yol kənarına, dəmiryolu xəttinin yaxınlığına,
elektrik deposuna, RPŞ-nin inzibati ərazisinə, hərbi hissənin yaxınlığına, Avtovağzal ərazisinə, hava limanı
ərazisinə, Yuxarı Qarabağ kanalına, "ADY Container" MMC-nin inzibati ərazisinə, SHXÇDX-nin
anbarına, Qarqar çayına, Araz su nasosu stansiyasının yaxınlığına, beton zavod və bazar ərazisinə baxış
keçirilmiş, 4,869 ədəd partlamamış hərbi sursat, 1 ədəd piyada əleyhinə mina, 10 ədəd tank əleyhinə mina
və 73 kq partlayıcı maddə (ammonit № 6 JV-200) aşkar olunaraq zərərsizləşdirilmiş, 363,893 kv.m ərazi
yoxlanılmışdır.

