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2019-cu il 11 Fevral tarixində Agentlik tərəfindən
Ağstafa rayonu ərazisində keçirilmiş
təcili təxirəsalınmaz əməliyyat barədə

OPERATİV MƏLUMAT
2019-cu il 11 Fevral tarixində saat 11:34-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran
Vəziyyətlərində İdarəetmə mərkəzindən və saat 12:08-də Daxili İşlər Nazirliyinin ″102″
Xidməti-Zəng mərkəzi sistemindən Agentliyə Ağstafa rayonu, Ceyrançöl qış otlaq
sahəsində mərminin tapılması barədə məlumatlar daxil olub.
Məlumatlara əsasən Agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupu və Dövlət Sərhəd
Xidmətinin əməkdaşları dərhal həmin əraziyə göndərilib.
Agentliyin mütəxəssisləri Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları ilə birlikdə yuxarıda adı
qeyd olunmuş ərazidə otlaq sahəsinə baxış keçirmişdir. Yerli əhalinin təhlükəsizliyini təmin
etmək məqsədilə ərazi sərhədçilər tərəfindən mühasirəyə alınmışdır. Agentliyin
mütəxəssisləri tərəfindən aparılan təcili təxirəsalınmaz əməliyyat-axtarış tədbirləri
nəticəsində 4 ədəd təlim məqsədli (içərisində heç bir partlayıcı maddə olmayan) PŞ-50
aviobombaları aşkar olunmuş, götürülərək Agentliyin mərkəzi məhvetmə ərazisinə
daşınmışdır.
Aviobombaların ətrafında 450 kv.m əraziyə yerüstü, 60 kv.m əraziyə isə yeraltı baxış
keçirilib, əlavə təhlükəli əşya və qurğu aşkarlanmayıb.
Ümumilikdə Agentlik tərəfindən 01 yanvar – 11 fevral 2019-cu il tarixlərində 35 siqnal (əməliyyat
çağırışı) əsasında 27 operativ və təxirəsalınmaz əməliyyat çıxışı olmuşdur ki, nəticədə Abşeron,
Ağstafa, Füzuli, Goranboy, Göygöl, Xızı, Qazax, Salyan, Şəmkir, Tərtər, Tovuz rayonları, Bakı,
Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Şəki və Lənkəran şəhərləri ərazisində 2 ev və həyətyanı sahəyə, əkin
və otlaq sahəsinə, yol kənarına, dəmiryolunun yaxınlığına, daş karxanasına, dəniz sahilinə baxış
keçirilmiş, 89 ədəd partlamamış hərbi sursat (PHS) və 2 ədəd tank əleyhinə mina
zərərsizləşdirilmiş, 29,250 kv.m ərazi yerüstü və 4,860 kv.m ərazi yeraltı yoxlanılmışdır.
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OPERATIONAL REPORT
on emergency clearance operation carried out
by the Agency and the State Border Service
in Azerbaijan Republic, Agstafa region
on the 11th of February 2019

Information on an unexploded ordnance found in stone quarry located in Jeyranchel
valley, Agstafa region has been reported to the Agency by the Ministry of
Emergency Situations, Crisis Management Center at 11:34, as well as by the “102”
call center of the Ministry of Internal Affairs at 12:08 on the 11th of February 2019.
Based on the information received, the Special Mobile Emergency Response Team of
Agency (ANAMA) together with the officers of the State Border Service have been
immediately deployed to the area in concern.
Specialists of the Agency together with the officers of the State Border Service have
surveyed the above mentioned area on a grazing land. The area has been taken
under control and surrounded by the officers of the State Border Service in order to
ensure safety of local population. Four training aviation bombs PS-50 (free from
explosive) have been found as a result of emergency operational clearance works
carried out by Agency specialists. Found objects have been transported to the
Agency’s central demolition area for further destruction.
In total of 450 sq.m. area were surface cleared and 60 sq.m. deep cleared around the
area, where the objects have been discovered.
NO OTHER HAZARDOUS OBJECTS HAVE BEEN DISCOVERED.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
о чрезвычайных и безотлагательных мерах, проведенных сотрудниками
Национального Агентства по Борьбе с Минной Опасностью (АНАМА) и
Государственной Пограничной Службы
на территории Агстафинского района
Азербайджанской Республики
11 февраля 2019 года

11 февраля 2019 года в 11:34 минуты, в Агентство поступила оперативная
информация из дежурного Центра по Управлению Кризисными Ситуациями
Министерства Чрезвычайных Ситуаций, а также в 12:08 из дежурного центра
"102" Министерства Внутренних Дел о факте обнаружения одного
неразорвавшегося боеприпаса на территории Джейранчельской степи
Агстафинкого районого.
На основании полученной оперативной информации специалисты
Национального Агентства по Борьбе с Минной Опасностью (АНАМА)
совместно с сотрудниками Государственной Пограничной Службы были
незамедлительно направленны на место происшествия.
Специалисты Агентства совместно с сотрудниками Государственной
Пограничной Службы обследовали вышеуказанную территорию на пастбище.
С целью обеспечения безопасности местного населения место происшествия
было оцеплено пограничниками. В результате проведенных чрезвычайных и
безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и
транспортированы на центральный полигон Агентства для последующей
ликвидации четыре учебные авиабомбы ПШ-50 (не содержащие взрывчатых
веществ).
Вокруг обнаруженных авиабомб была поверхностно обследована территория в
450 м2 , а также 60 м2 было проверено глубинно.
ДРУГИХ ОПАСНЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ПРЕДМЕТОВ И УСТРОЙСТВ
ОБНАРУЖЕНО НЕ БЫЛО.

