
 
 
 

 

 
 

Кыргызская Республика: Токтогул ГЭСин реабилитациялоо долбоорунун 3 

фазасы 

Долбоордун аталышы Токтогул ГЭСин реабилитациялоо долбоорунун 3 фазасы 

Долбоордун номери 49013-002 

Өлкө Кыргыз Республикасы 

Статусу Сунушталды 

Түрү/жардам көрсөтүүнүн 
модалдуулугу 

Грант 
Кредит 

Каржылоонун  
булагы / Сумма 

Грант: Токтогул ГЭСин реабилитациялоо долбоорунун 3 фазасы 

Азия Өнүктүрүү Банкы US$ 50.00 миллион 

Кредит: Токтогул ГЭСин реабилитациялоо долбоорунун 3 фазасы 

Азия Өнүктүрүү Банкы US$ 60.00 миллион 
 

Стратегиялык күн тартиби Туруктуу айлана-чөйрөлүк өсүү  
Элдин бардык катмарларында өнүгүү 
Регионалдык Интеграциялоо 

Өзгөрүүгө алып келүүчү 
күчтөр 

Өнөктөштүк 

Сектор/кичи сектор Энергетика – Энергоэффективдүүлүк жана консервация – Энергетика 
секторун өнүктүрүү жана институционалдык реформалоо –
гидроэнергияны чоң кубаттулукта өндүрүү  

Гендерлик теңчилик жана 
Негизги багыттоо 

Гендердик элементтер жок 

Сүрөттөлүшү 
 

Сунушталган Токтогул ГЭСин  реабилитациялоо долбоорунун 3 
фазасы негизинен төмөнкү максаттарга жетүүнү көздөйт: (i) Токтогул 
ГЭСинин турбина генетарлорунун акыркы эки блогун алмаштыруу 
жана Токтогул плотинасынын курулуш конструкцияларын оңдоо 
аркылуу Токтогул  ГЭСинин реабилитациясын толугу менен бүтүрүү 

Бул документ англис  тилинен которулган күнү  29-март  2016-жыл. 



(ii) долбоордун биринчи фазасында башталган энергетика 
секторунун реформалары жана алардын пайдалуулугу жөнүндө 
коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатууну улантуу, (iii) башкаруу 
операциялардын натыйжалуулугун жогорулатуу максатында 
баардык энергетика тармагында иштеген мамлекетик 
кампанияларында  финансылык башкаруу жана бизнес 
процесстеринин үстүнөн аудит жүргүзүү, (iv) аудиттин 
сунуштоолорунун негизинде “Электр Станциялар” Ачык акционердик 
коомун (ЭС ААК) башкарууну модернизациялоого багытталган 

программасын ишке ашыруу, жана (v) бүтүрүүчү энергетиктерди 
даярдоону жакшыртуу максатында өндүрүштүк багыттагы 
университеттик программаны иштеп чыгуу. Долбоордун биринчи 
жана экинчи фазалар алкагында, Азия Өнүктүрүү Банкы (АӨБ) 
Токтогул дамбасынын турбина генераторлорунун биринчи эки 
блогун алмаштыруу жана көмөктөөчү электр жабдыктарынын   
жаңылоо иш-аракеттерин каржылап берди. ЭС  ААК баардык электр 
генерациялоо активдерине  ээлик кылат, жана өндүрүлгөн 
кубаттулукту таратуучу агенттик болуп эсептелет. 

Долбоорду негиздөө жана 
анын өлкөлүк жана 
регионалдык стратегиясы 
менен болгон байланышы 

Кыргыз Республикасынын энергетика секторунун активдерин көбү 
эскиргендиктен улам, чоң көлөмдөгү коммерциялык жоготууларга 
дуушар. Өндүрүлгөн кубаттулуктун көлөмдөрү калкка өз баасынан 
төмөн тарифтер менен жеткизилет. Мунун баардыгы биригип 
өндүрүштүн төмөн натыйжалуулугуна алып келүүдө. Активдердин 
көбүнүн колдонулган мөөнөтү 30 жылдан ашууда, жана көпчүлүк 
шайман-жабдыктардын экономикалык колдонуу мөөнөтү акыркы 
күндөрүн сүрүүдө. Кыргыз Республикасында электр кубаттуулугун 
колдонуу өсүүдө. Ошондон улам энергетика секторун 
реабилитациялоо, анын активдерин жаңылоо жана өндүрүмдүүлүктү 
көбөйтүү мамлекеттин энергетика коопсуздугун камсыздоо үчүн чоң 
мааниге ээ.  

Долбоордун таасири Улуттук жана регионалдык энергосистемаларынын ишенимдүүлүгүн 
жогорулатуу (Улуттук Туруктуу Өнүгүү Стратегиясы, 2013 -2017). 

Долбоордун 
жыйынтыктары  

Кыргыз Республикасынын энергетика секторунун эксплуатациялык 
мүнөздөмөлөрүнүн жакшыртуу. 

Долбоордун продукциясы Энергетика секторунун башкаруу тартибин жана жетектөөсун 
бекемдөө.  
Энергетика секторунун реформалары жана алардын пайдалуулугу 
жөнүндө коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатуу. 
Токтогул ГЭСин реконструкциялоо жана анын курулуш 
структураларын реабилитациялоо. 
Бүтүрүүчү энергетиктердин техникалык жөндөмдүүлүктөрүн 
жогорулатуу. 

Географиялык жайгашуусу  



Коргоо чараларынын категориялары 

Айлана чөйрө B 

Аргасыздан жер которуу C 

Жергиликтүү калк C 

Экологиялык жана социалдык аспектилердин чыгарылган жыйынтык көрсөтмөсү 

Айлана чөйрө Баштапкы экологиялык баалону даярдоо, жана деталдуу баалонун негизинде 
калкты көчүрүү. 

Аргасыздан жер 
которуу 

Баштапкы экологиялык баалону даярдоо, жана деталдуу баалонун негизинде 
калкты көчүрүү. 

Жергиликтүү калк Баштапкы экологиялык баалону даярдоо, жана деталдуу баалонун негизинде 
калкты көчүрүү. 

Катышуу, консультациялар жана өнөктөштөр менен биргелешип иш алып баруу 

Долбоорду түзүү 
мезгилинде 

Токтогул ГЭСин калыбына келтирүү долбоор ишке ашырылган жерге жакын 
жашаган адамдар / калк менен макулдашууну талап кылат. Ар тараптуу 
консультациялар тиешелүү консультант тарабынан ишке ашырылат. 

Долбоорду ишке 
ашыруу 
мезгилинде 

Энергетика жана өнөр жай министрлиги, электр станциалары жана жергиликтүү 
калк менен сүйлөшүүлөрдү өткөзүүнүн негизги максаты – бул Токтогул 
ГЭСиндеги эки турбиналуу генератор жана аларга тиешелүү көмөкчү 
системаларын алмаштыруудан мүмкүн себеп болуучу техникалык, каржылык, 
коомдук экологиялык таасирлерин  аныктоо. 

Жооптуу персонал  

АӨБнын жоопту адиси Пей Линг Ко 

АӨБнын жоопту департаменти Борбор жана Батыш Азия департаменти 

АӨБнын жоопту бөлүмү Энергетика бөлүмү, CWRD 

Аткаруучу агенттиктер Электр Станциялар ААК 
Жибек Жолу Проспектиси, 326, 
Бишкек 
Кыргыз Республикасы 
Экономика Министирлиги 
Чуй Проспектиси, 106,  
Бишкек, 
Кыргыз Республикасы  



Аткаруу графиги 

Долбордун концепциясын жактыруу 09-октябрь 2015 ж. 

Тактоочу маалымат чогултуу  11-ноябрь 2015 ж. – 24-ноябрь 2015 
ж. 

Жетекчиликтин жалпы кеңешмеси  31-март 2016 ж. 

Долбоорду жактыруу, бекитүү 30-июнь 2016 ж. 

Долбоор боюнча карап чыгуучу жалпы акыркы миссиясы -  

Долбоордук маалымат бюллетендин акыркы 

жаңылануусу 

07-октябрь 2015 ж. 

 
Долбоор жөнүндө маалымат, долбоор же программа боюнча жалпы жыйынтыкталган 
маалыматты камтыйт. Долбоор жөнүндөгү маалымат өзгөрүп кете тургандыгына 
байланыштуу, кээ бир маалымат анын алгачкы версиясына кирген жок, бирок даяр 
болоору менен берилип турат. Сунушталган долбоордо алдын ала жана божомол 
маалымат гана көрсөтүлгөн. 

Бул долбоор тууралуу маалымат бюллетенинде көрсөтүлгөн маалыматты АӨБ 
колдонуучулар үчүн ресурс катары гана сунуштоодо, жана эч кандай түрдөгү кепилдик жок 
деп эскертүүдө. Жогорку сапаттагы мазмүндү сунуштаганга аракеттенүү менен бирге, 
АӨБ бул маалыматтын учурдагы абалын гана берет, эч кандай коммерциялык колдонуу, 
кандайдыр бир максатка колдонуу, керектөөгө кепилдик бербейт, жана автордук 
укуктарды сактоого же бузууга кепилдик бербейт. Маалыматтын туурасы жана толуктугу 
тууралуу АӨБ эч кандай кепилдик бербейт.  

 
 




