
 
 
 

 

 
 

Кыргыз Республикасы: Үч-Коргон гидроэлектростанциясын модернизациялоо 
долбоору (мурунку Энергетика сектору долбоору) 
 

Долбоордун аталышы Кыргыз Республикасы: Үч-Коргон гидроэлектростанциясын 
модернизациялоо долбоору (мурунку Энергетика сектору 
долбоору) 

Долбоордун номери 49240-002 

Өлкө Кыргыз Республикасы 

Статусу Сунушталууда 

Тиби/жардам көрсөтүүнүн 
модалдуулугу 

Грант 
Насыя  

Каржылоонун  
булагы / Сумма 

Грант: Кыргыз Республикасы: Үч-Коргон 
гидроэлектростанциясын модернизациялоо долбоору 
(мурунку Энергетика сектору долбоору) 

Капиталдык ресурстарды жеңилдетилген 
түрдө насыялоо / Азия өнүктүрүү фонду 

50.00 млн АКШ 
доллары 

Насыя: Кыргыз Республикасы: Үч-Коргон 
гидроэлектростанциясын модернизациялоо долбоору 
(мурунку Энергетика сектору долбоору) 

Капиталдык ресурстарды жеңилдетилген 
түрдө насыялоо / Азия өнүктүрүү фонду 

50.00 млн АКШ 
доллары 

 

Стратегиялык мазмүнү Айлана чөйрөгө туруктуу өсүү 
Ар тараптуу экономикалык өсүү  

Өзгөрүүлөрдүн негизги 
түрткүлөрү 

Жергиликтүү башкаруу жана дараметин өнүктүрүү  
Билимге негизделген чечим иштеп чыгуу  
Өнөктөштүк  

Бул ДЖМ документинин котормосу англис тилиндеги 12-июль 2017-жылкы ADB.org түп нускасында негизделген. 

 



Сектор / кичи сектор Энергия – Ийри годроэлектрлик кубатттулукту иштеп чыгаруу – 
Кайрадан жаңылана турган кубаттулукту иштеп чыгаруу – кичи 
гидроэлектркубаттулук станцияларын куруу 

Гендерлик теңчилик жана 
Негизги багыт 

Кээ бир гендерлик элементтер  

Сүрөттөлүшү Долбоор (i) Үч-Коргон ГЭСин модернизациялоо аркылуу Жалал-
Абад областынын Нарын каскадында жайгашкан эң эски ГЭСтин 
ишенимдүүлүгүн, коопсуздугун, жана өндүрүмдүүлүгүн 
жогорулатууну макстаттайт; (ii) Үч-Коргон сугат каналында жаңы 
кичи ГЭСин курууга багытталган, жана (iii) өлкөнүн кичи ГЭСтерди 
куруу жана башкаруу дараметин өстүрүүнү максаттайт.  

Долбоорду негиздөө жана 
анын өлкөлүк жана 
регионалдык стратегиясы 
менен болгон байланышы 

Долбоор төмөнкү максаттарды коюда: (i) улуттук жана 
регионалдык энергетика системаларына кайрадан жаңылана 
турган кубаттулукту иштеп чыгарууну көбөйтүү; (ii) Энергетикалык 
коопсуздукту бекемдөө максатында кубаттулукту 
камсыздандыруунун ишенимдүүлүгүн жогорулатуу; iii) Туруктуу 
таза энергияны иштетүү, климаттык өзгөрүүгө ыңгайлашуу жана 
анын терс таасирин азайтуу жөнүндө түшүнктү жакшыртуу. Үч-
Коргон ГЭСин толугу менен модернизацияласа, (i) жылына 
кошумча 451 гигаватт-саат иштетлип чыгарылат, бул дегени ГЭСтин 
натыйжалуулугу 20%га жогорулайт; (ii) суу сактагычтын 
сыйымдуулук көлөмү 7 млн кубикалык метрден 22 кубикалык 
метрге көбөйөт; жана (iii) жылына абаага 52 428 тонна CO2 азаят. 

Долбоордун таасири Кыргыз Республикасынын кубатуулук менен камсыздоо 
ишениминин жогорулоосу (Улуттук Туруктуу Өнүгүү 
СтратегиясыNational, 2013- 2017) 

Долбоордун жыйынтыктары 
 

Кыргыз Республикасында гидроэлектр кубаттуулукту иштетип 
чыгаруунун өсүүсү 

Долбоордун өндүрүмдөрү Үч-Коргон ГЭСи модернизацияланат 

Үч-Коргон сугат каналы бою кичи ГЭСтер курулат жана ишке кирет 

Кичи гидроэлектр станцияларын куруу жана иштетүү дарамети 
өсөт 

Географиялык жайгашуусу 
 

 

 



Этияттык көрүү категориялары 

Экология (Айлана чөйрө)  A 

Аргасыздан жер которуу B 

Жергиликтүү калк C 

Экологиялык (Айлана-чөйрө) жана социалдык аспектилердин чыгарылган жыйынтык 
көрсөтмөсү 

Экологиялык (Айлана чөйрө) аспекттер 
 

Аргасыздан жер которуу 
 

Жергиликтүү калк 
 

Катышуу, консультациялар жана өнөктөштөр менен биргелешип иш алып баруу 

Долбоорду  иштеп чыгуу мезгилинде 
 

Долбоорду ишке ашыруу мезгилинде 
 

Жоопкерчиликтүү кызматкерлер 

АӨБнын Жоопкерчиликтүү адиси Кох, Пей Лиң 

АӨБнын Жоопкерчиликтүү башкармылыгы Орто жана Батыш Азия Бөлүмү 

АӨБнын жоопкерчиликтүү бөлүмү Энергетика бөлүмү, CWRD 

Аткаруучу мекемелер “Электр станциялары” ААК,  
Жибек Жолу проспектиси, 326, 

Бишкек 
Кыргыз Республикасы 

 
Долбоорду ишке ашыруу графиги 

Концепцияны жоболуштуруу 19-апрель 2017-ж. 

Маалымат топтоо 03-июль 2018-ж. – 16-июль 2018-ж. 

Жетекчиликтин жалпы кеңешмеси 13-дек. 2018-ж. 

Долбоорду жактыруу, бекитүү -  

Долбоор бонча жалпы акыркы карап чыгуучу 
миссиясы 

-  



Долбоорду ишке ашыруда маалыматтын акыркы 
жаңылануусу 

24-апрель 2017-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. 
 
 




