İsmayıllı şəhərinin baş planının əsas texniki-iqtisadi göstəriciləri
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Göstəricilərin adı
Baş planın işlənildiyi və hesabat tarixi
Baş planın təsdiqi
İqtisadi rayon
Şəhərin əhalisi, min nəfər
Şəhərin ərazisi, ha
Bakı şəhərinə qədər məsafə
Coğrafi mövqeyi
Dəniz səviyyəsinə görə hündürlüyü, m
İqlim zonası
Seysmiklik
Qruntun növü
Qrunt sularının dərinliyi
Qrunt sularının genetik tipi

14
15
16
17

Torpaqlar
İqlim
Orta illik temperatur
Orta aylıq temperature:
Maksimum
Minimum
Rütübət
İllik yağıntı
Küləklər: əsas istiqamətlər
Küləyin orta sürəti
İqtisadi bazanın əsas obyektləri və
göstəriciləri (işçilərin sayı, istehsal
gücü və s.)
1) Raqib – FK MMC
2) Gülüstan MMC
Yaşayış fondu, min kv.m
Təhsil obyektləri (sayı/tutumu)

18
19
20
21
22

23
24

25 Səhiyyə obyektləri (sayı/tutumu)
26 Su təchizatının mənbəyi və baş
qurğuları
27 Kanalizasiyanın baş (təmizləyici)
qurğuları, min m3/gün
28 İstilik təchizatının mənbəyi və baş
qurğuları
29 Qaz təchizatının mənbəyi və baş
qurğuları
30 Rabitə və telefonlaşdırmanın baş
qurğuları
31 Nəqliyyatın növləri və əsas obyektləri

Mövcud vəziyyət
2007-ci il

Hesabat müddəti
2027- ci il

18.05.2009
Dağlıq Şirvan İqtisadi rayonu
13.748
33.000
756.0
1974.6
172 km
Böyük Qafqaz dağlarının cənub yamacı
549
III-b
8 bal
Giltorpaq, gilli və qumlu çınqıl
5 - 10 m
IV dövr çöküntüləri geniş yayılmışdır, hidrogen sulfid iyli
sular movcuddur
Qonur dağ meşə
Mülayim
+ 10,6 0C
+37 0C
-26 0C
75%
645mm
Şimal, şimal - şərq
1 m/san

33 nəfər, 2560.0 kub metr
3 nəfər, 32 kv metr
171850,0
Uşaq bağçası (7/425 yer)
Məktəblər (9/4734 şagird yeri)
Xəstəxana (1 /295 carpayı)
Poliklinika (1/ gün ərzində 550gəliş)
Xənəyə - İsmayıllı su kəməri

_
Rayon qazanxanası, yerli və şəxsi
qazanxanalar
Qaz paylayıcı stansiya, magistral
qaz boru kəməri
ATS
Avtomobil nəqliyyatı

180 nəfər
594000
(- /3990 yer)
(- /10250 şagird yeri)
( - /446 carpayı)
(- / gün ərzində 860gəliş)
Mərkəzləşdirilmiş su
təchizatı sistemi ilə
təmin olunacaqdır.
Təmizləyici qurğular.
Mərkəzləşdirilmiş
istilik sistemi
Şəhər ərazisinin tam
qazlaşdırılması
ATS - in gücü tam
telefonlaşdırma həddinə
çatdırılacaqdır
Avtomobil nəqliyyatı

