
2 aprel 2016-cı il tarixindən etibarən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının mülki əhalisinə və 
mülki obyektlərə qarşı silahlı hücumlarının nəticələrinə dair məlumat  

 
(18 aprel 2016-cı il tarixinə olan məlumat) 

  
S/n  

 
 

Cəmi 
o cümlədən 

Ağdam Tərtər Goranboy Füzuli Ağca-
bədi 

1.  Mərmi düşmüş yaşayış 
məntəqələrinin sayı 

34 16 9 5 1 3 

2.  Düşmüş mərmilərin sayı 95 65 15 7 1 7 
3.  Həlak olmuş mülki şəxslər 4 1 3 - - - 
4.  Yaralanmış mülki şəxslər 26 10 8 6 1 1 
5.  Ziyan dəymiş tikililər, o 

cümlədən 
353 98 170 85 - - 

- Yaşayış evləri, onlardan  314 72 163 79 - - 
tamamilə dağıdılmış evlər 14 5 (Evoğlu -2,  

Qərvənd -1,  
Sarıcalı -1,  
Üçoğlan -1) 

- 9 (Tap Qaraqoyunlu) 
 

- - 

ciddi ziyan dəymiş evlər 25 - 25 (Tərtər şəhəri -3, 
Şıxarx qəsəbəsi -4, 
Qapanlı -12, Yuxarı 
Qaradağlı -3,  
Azad Qaraqoyunlu -1, 
Düyərli -1 Qaraağacı -1) 

- - - 

ziyan dəymiş evlər 275 67 138 70 - - 
 

- Qeyri-yaşayış obyektləri 13 (3 tam orta məktəb,  
3 uşaq bağçası,  
2 tibb məntəqəsi,  
1 mədəniyyət evi,  
1 icra nümayəndəliyi 
binası, 3 iaşə obyekti) 

4 (1 tam orta məktəb 
(Sarıcalı), 1 uşaq 
bağçası (Sarıcalı), 
1 icra nümayəndəliyi 
binası (Əfətli),  
1 mağaza (Sarıcalı) 

5 (2 tam orta məktəb 
(Qaraağacı, Qapanlı),  
2 tibb məntəqəsi (Yuxarı 
Qapanlı, Qapanlı),  
1 uşaq bağçası  
(Qazyan) 

4 (1 mədəniyyət evi,  
1 uşaq bağçası  
(Tap Qaraqoyunlu), 
2 iaşə obyekti 
(Zeyvə, Tap 
Qaraqoyunlu) 

- - 

- Yardımçı tikililər 26 22 2 2 - - 
6.  Tələf olmuş mal-qara 290 110 120 60 - - 

 
7.  Ziyan dəymiş əkin sahələri, ha  208 ha taxıl,  

28 ha çuğundur 
- 208 ha taxıl (Qaraağacı -

100 ha, Yuxarı Qaradağlı 
- 50 ha, Şıxarx - 30 ha, 

- - - 



Hüsənli - 28 ha),  
28 ha çuğundur (Hüsənli) 

8.  Ziyan dəymiş elektrik 
təsərrüfatı 

- 3 kənddə  
3 yarımstansiya, 
- 9 kənddə 30 ədəd 
transformator, 
- 14 kənddə  
357 elektrik dirəyi, 
297 travers,  
1084 izolyator,  
49 sayğac, 3 km 
kabel, 41,7 km naqil 

1 yarımstansiya,  
2 transformator,   
60 elektrik dirəyi  
 (Evoğlu kəndi) 

2  yarımstansiya 
(İsmayılbəyli və 
Dəmirçilər), 
8 transformator  
3 kənddə), 
137 elektrik dirəyi  
(12 kənddə), 
137 travers, 288 
izolyator,49 sayğac,  
20,8 km naqil, 3 km kabel  

20 ədəd 
transformator,  
56 ədəd 10 kv-luq 
dayaq, 104 ədəd 0,4 
kv-luq dayaq, (5 
kənddə), 20,9 km 
naqil, 796 ədəd 
izolyator, 160 ədəd 
travers (Tap 
Qaraqoyunlu) 

- - 

9.  Ziyan dəymiş su təsərrüfatı 8 kənddə 15 ədəd 
subartezian quyusu, 3 
kənddə su çənləri və 
su xətləri 

- 14 ədəd subartezian 
quyusu (7 kənddə),  
Qapanlı və Qaradağlıda 
su çənləri və su xətləri  

1 ədəd subartezian 
quyusu,  
1650 metr su xətti  
 (Tap Qaraqoyunlu) 

- - 

10.  Ziyan dəymiş qaz xətləri - 5 kənddə qaz xətləri, 
- 1 kənddə 15 ədəd 
qaz sayğacı  

- Qapanlı Düyərli, Köçərli, 
Qaradağlı, Qaynaq 
kəndlərində qaz xətləri  

15 ədəd qaz sayğacı 
(Tap Qaraqoyunlu)  

- - 

11.  Ziyan dəymiş rabitə təsərrüfatı - 7 kənddə  
9560 metr kabel,  
320 metr naqil,  
17 ədəd rabitə dirəyi 

- 7780 metr kabel (Yuxarı 
Qaradağlı, Qaraağacı, 
Qazyan), 10 ədəd telefon 
dirəyi 

1100 metr kabel,  
7 ədəd telefon dirəyi, 
(Tap Qaraqoyunlu), 
320 metr naqil 
(Zeyvə), 680 m kabel 
(Qarqucaq, Hacallı) 

- - 

12.  Ziyan dəymiş yol təsərrüfatı Tap Qaraqoyunlu-
Naftalan avtomobil 
yolunun 4 km hissəsi 
yararsız hala 
düşmüşdür 

 Qapanlıda 3 km-lik kənd 
daxili avtomobil yollu 
hamarlanmışdır.  

Tap Qaraqoyunlu-
Naftalan avtomobil 
yolunun 4 km hissəsi 
yararsız hala 
düşmüşdür 

- - 

 


