“Azərinşaatservis” MMC Ələt-Masallı avtomobil yolunun
1A (km 0 – km 9) hissəsinin tikintisini davam etdirir.
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2009-cu ilin may ayından icrasına başlanan “Ələt-Masallı avtomobil yolunun 1A (km 0 – km 9)
hissəsinin tikintisi” layihəsi regionun ən böyük yol və dəmir yolu tikintisi şirkətlərindən biri olan
“Azərinşaatservis” MMC tərəfindən həyata keçirilir. Hazırda Şirkət layihə üzrə tikinti işlərini sürətlə
davam etdirir.
Beynəlxalq əhəmiyyətli “Ələt-Masallı avtomobil yolunun 1A hissəsinin tikintisi” layihəsinə əsasən
tikiləcək əsas yolun uzunluğu 9 kilometr, köməkçi yolların uzunluğu 7,69 kilometr, torpaq yatağının
eni isə 27,5 metrdir. I dərəcli avtomobil yolu olaraq nəzərdə tutulan bu yolun üstündə 2 yol ötürücüsü
və 1 yeraltı mal-qara keçidi də tikilir. Hazırda yol ötürücülərinin tikintisinin 37 %-i, mal-qara keçidinin
isə 86 %-i başa çatdırırlıb. 4 hərəkət zolağından ibarət olacaq avtomobil yolunun hər bir hərəkət
zolağının eni 3,75 metrdir. Ümumilikdə layihə üzrə 86 000 m3 asfalt, 1 315 000 m3 torpaq işlərinin
görülməsi nəzərdə tutulub. Torpaq işlərinin 61 %-i artıq başa çatdırılıb. 1 268 698 AZN həcmində olan
kommunikasiya xətlərinin köçürülməsi işlərinin isə 86 %-i başa çatdırılıb. Layihənin icrası üçün 80-ə
yaxın texnika və avadanlıq və 300-ə yaxın işçi cəlb edilib. Ümumilikdə isə layihə üzrə nəzərdə tutulan
bütün işlərin 34 %-i başa çatrılıb.
Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin “Azəryolservis” ASC-sinin sifarişi və Dünya
Bankının maliyyələşdirməsi ilə həyata keçirilən “Ələt-Masallı avtomobil yolunun 1A (km 0 – km 9)
hissəsinin tikintisi layihəsi” üzrə işlərin 2010-cu ilin noyabr ayınadək başa çatdırılması nəzərdə tutulub.

2003-cü ildə qurulan “Azərinşaatservis” MMC Azərbaycanda və Qafqaz regionunda yüksək keyfiyyətli
xidmətlər göstərməklə yol və dəmiryolu tikintisi sahəsində liderlik iddiasında olan bir şirkətdir. Şirkət əsas
fəaliyyət dairəsi olan avtomobil və dəmiryolu tikintisində A-dan Z-yə bütün növ xidmətləri öz imkanları hesabına
həyata keçirir.
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