
 
 
 

 
 

Azərbaycan: Şah dəniz 2-ci Mərhələ Qaz Mədənini Genişləndirmə Layihəsi  
 

Layihənin adı  Şah Dəniz 2-ci Mərhələ Qaz Mədənini Genişləndirmə Layihəsi 

Layihənin nömrəsi  48330-001 

Borc alan/Ölkə LUKOIL OVERSEAS SHAH DENIZ 

Ölkə Azərbaycan 

Yer Dəniz obyektləri: Cənubi Xəzər dənizi, Azərbaycan sahilindən 
kənar, Bakıdan 70-90 km uzaq; Sahil obyektləri: Səngəçal 
təxminən 60 km cənub qərbində. 

Təsdiq nömrəsi  LN7300-01/4270, BL-0081/73 

Yardımınnövü və ya 
modallığı 

LN7300-01/4270 Kredit US$ 250.00 milyon Təsdiq olunub 
 

Strateji məsələlər Əhatəli iqtisadi artım  
Regional inteqrasiya  

Dəyişikliyin 
səbəbləri 

Partnyorluqlar  
Özəl sektorun inkişafı  

Sektor / Subsektor Enerji – Neft və qazın ötürülməsi və paylanması  

Gender Bərabərliyi 
və Əsas İstiqamət  

Heç bir gender elementi yoxdur   

AİB-in Məsul 
Departmenti 

Özəl Sektor Əməliyyatları Departamenti 

AİB-in Məsul 
Bölməsi 

Portfel İdarəetmə Bölməsi, PSOD 

LMV-nin təcüməsi 26 Nnoyabr tarixində hazırlanmış ingilis nüsxəsinə əsaslanır. 

 



AİB-in Məsul 
Məmuru 

Aniruddha V. Patil 

Layihə Sponsoru OAO Lukoil 

Təsviri Yuxarı layihəyə 26 sualtı quyunun, iki dəniz platformasının, qaz və 
kondensat sualtı boru xətlərinin inşa edilməsi, Səngəçal terminalının 
genişləndirilməsi, iki 900 mmscfd qaz kompressorunun 
quraşdırılması və Cənubi Qafqaz Boru xəttinə birləşdirilməsi işləri 
daxildir. 

Məqsədlər və İş 
Həcmi  

(1) Azərbaycanın ən vacib iqtisadi istehsalçılarından birinin 
səmərəliliyini artırmaq, (2) ardıcıl emal kimi dəyər verilən sahələrin 
önə çəkilməsinə yardım etməkdə Azərbaycanı regional 
iqtisadiyyatda qabaqcıl etmək və (3) Azərbaycanda əsaslı iş yerləri 
yaratmaq. 

Ölkə/Regional 
Strategiya ilə 
əlaqə  

Bu layihə ardıcıl neft-kimya investisiyalarının seçilməsinə dəstək 
verməkdə Azərbaycanın ölkə partnyorluğu strategiyasının (CPS) 
(2014-2018) layihəsi ilə nizamlanıb. Layihə Azərbaycanda geniş-
miqyaslı maliyyələşdirmələrinin rentabilliyi ilə bağlı beynəlxalq 
maliyyə cəmiyyətini inandırmağa kömək edəcək.   

Təhlükəsizlik Kateqoriyaları  

Ətraf mühit  A 

Məcburi məskunlaşma  B 

Yerli əhali  C 

Ətraf Mühit və Sosial Aspektlərin xülasəsi  

Ətraf mühit 
aspektləri 

URS AYİB (EBRD) tələblərinə riayət etmək məqsədilə 2013-cü ilin 
noyabr ayında ESİA-nı yerinə yetirmək üçün təyin olunub. Əsas 
ekoloji məsələlər qaz kondensatı mədəninin inkişafı, tikinti işləri və 
layihə obyektlərinin, o cümlədən birləşmiş infrastruktur 
qurğularının fəaliyyəti nəticəsində yaranan layihəyə aid təsir 
ərazisi daxilində havanın keyfiyyəti, su və çirkab suların keyfiyyəti, 
səs-küy və titrəyiş səviyyəsi, dəniz və yer biomüxtəlifliyi (flora və 
fauna), təhlükəli və təhlükəsiz tullantıların yaranması və əməyin 
gigiyenası və təhlükəsizliyindən ibarətdir. 

Məcburi 
məskunlaşma 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) layihə 
ilə əlaqədar torpağın alınması üçün məsuldur. Torpağın alınması 
prosesinin lazımi yoxlanması ilə görülən tədbirlərin AYİB və AİB-in 
təhlükəsizlik prinsiplərinə və siyasət tələblərinə uyğun olduğu 
təsdiqlənəcək. Ətraf Mühit və Sosial Uyğunluq Auditinin 



hesabatında müəyyən olunmuş boşluqları aradan qaldırmaq və 
Məcburi Məskunlaşmaya dair Təhlükəsizlik Tələblərinə əməl 
etmək üçün korrektiv tədbirləri, aksiyaları müəyyən ediləcək və 
tövsiyyələr veriləcək. 

Yerli əhali ESİA təsdiq edir ki, layihə yerlərində təsirə məruz qalacaq yerli 
icma yoxdur. 

Maraqlı tərəfin 
Münasibəti, İştirakı 
və Məsləhəti 

Audit qəbul edilmiş maraqlı tərəflərin iş prosesini yoxlayacaq və 
AİB tələblərinə uyğunluğu təmin etmək üçün tələb olunan korrektiv 
tədbirləri təklif edəcək.  

Yardımın dizaynı, işlənməsi və icrası üçün vaxt qrafiki 

Konsepsiya Aydınlaşdırma -  

Müfəssəl Araşdırma   

Kredit Komitəsinin Yığıncağı 02 iyun 2015 

Təsdiq  05 avqust 2015 

Sonuncu LMV Yenilənməsi 16 fevral 2015 

 

Layihə Məlumat Vərəqi (LMV) layihə və proqram üzrə qısa məlumatlardan ibarətdir: PDS 
tamamlanmamış bir iş olduğu üçün bəzi məlumatlar onun ilkin versiyasına daxil edilə bilməz, 
lakin əldə edilən kimi əlavə ediləcəkdir. Təklif olunan layihələr haqqında məlumatlar sınaq və 
göstərici xarakter daşıyır.  
 
AİB heç bir yardım forması olmadan istifadəçiləri üçün resurs kimi yalnız bu layihə 
spesifikasiyasında verilən məlumatları təmin edir. AİB yük keyfiyyətli tərkib təmin etməyə çalışır, 
məlumatlar heç bir formada zəmanət olmadan “olduğu kimi” konkret və ya dolayısı ilə, o 
cümlədən satışa yararlılıq, müəyyən məqsədə uyğunluq və pozuntu zəmanətləri olmadan  
təqdim olunur. AİB hər hansı belə məlumatların dəqiqliyinə və ya tamlığına konkret vəd və 
zəmanətlər vermir. 
 
 


