Кыргыз Республикасынын Суу түзүлүшү:
«Жалал-Абад суусу II» кичи долбоору

Орун алган жери:
Кыргыз Республикасы
Долбоордун ирээт саны:
47896
Иш чөйрөсү:
Муниципалдык жана экологиялык инфраструктура
Жарыялоо ыкмасы:
Жалпы коомго
Экологиялык категориясы:
B
Максаттарга ылайык кеңешме күнү:
2019 жылдын 12 февралы
Абалы:
Кол коюлду (Тастыкталды)
Англис тилиндеги PSD:
2019 жылдыни 8 апрелинен баштап ачык
Бул PSD которулган түрү: орусча

Долбоордун баяндамасы
Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад шаардык суу жана агынды сууларын тазалоону
кайра жандандыруу боюнча долбоордун экинчи этабы жана аны каржылоо үчүн
мамлекеттик кепилдик менен 4 млн евро көлөмүндөгү насыя берилиши.
Мамлекеттик кепилдик менен алынган насыядан түшкөн киреше Жалал-Абад шаарына
(мындан ары – «Шаар») кайтарым негизинде сууну жана агынды сууларды тазалоо
боюнча «Водоканал» муниципалдык компаниясына (мындан ары – «Компания»)
өткөрүлөт да, суу камсыздоо жана агынды суу тармактарын калыбына келтирүү, агынды
сууларды тазалоо боюнча жаңы орнотуулардын (АСТО) курулушу, эсеби жана
лабораториялык жабдуунун алынышын эске алуу менен бирге шаардагы суу жана агынды
сууларды тазалоо боюнча өтө маанилүү инвестициялык иш-чаранын мындан аркы
каржылоосу үчүн колдонулат.
Каржылоо планы - долбоорду ишке ашырууга көмөктөшүү максатында атайын ЕБРР
акционерлер фонду («SSF») тарабынан бөлүнгөн 4,0 млн евро көлөмүндөгү

инвестициялык грантты дагы камтыйт. Ошондой эле долбоор Жалал-Абаддагы суу
лабораториясынын толук бойдон жаңылануусун каржылоо үчүн ЕБРР Суу фондунан
125 000 евро көлөмүндө грант алат.
Мындан сырткары, долбоор жалпы шаарга киреше деңгээли төмөн болгон кардарларды
колдоо максатында атайы программанын иштелип, кабыл алуусуна жардам берет.
Кызыкдар тараптардын (SPP) катышуусу долбоор тарабынан каржыланат да, калк
ичиндеги маалымат таралышынын жогорулашына, ошондой эле шаар, компания жана
калктын ортосундагы суу жана агындыларды тазалоодогу суроолор боюнча байланыш
түзүүчү расмий каналдардын бекемделишине көмөк болот.
Долбоордун максаттары
1. Жалал-Абад шаарындагы суу камсыздоо жана агынды суулар инфраструктурасын
калыбына келтирүү; ошондой эле
2. Кардардын каржы жана операциондук башкаруусун жакшыртуу.
Өткөөл мезгилге таасири
Долбоордун өткөөл мезгилге таасири төмөнкүлөрдү камтыйт:







айкындуулук стандарттары жакшыртылат жана коммуналдык кызматтар жаңы
келишим менен башкарылат;
Кирешеси төмөн кардарларды социалдык жактан колдоо боюнча жаңы
программа иштелип чыгып, ага өтүүдө шаарга жардам берилет;
Чыгашаларды жабуу жана кирешенин көрсөтмөлөрү жогору болушу үчүн Тарифтик
усулдарды жана тиешелүү тарифтик текшерүү иштелип чыгат;
Бизнес-план иштелип, ички эсеп-кысапты жетектөө иш-аракетин кабыл алуу,
МСФОну колдонуу, маалыматтык башкаруу системасын киргизүү, кардарлар менен
мамилени башкарууну жакшыртуу, кайчылашкан субсидиялардын санын азайтуу
жана башкаруу маалыматын жакшыртуу максатында суу эсептегичтердин
чөлкөмүн кеңейтүү менен компанияга келечек мүмкүнчүлүктөр жаралат.
Суу камсыздоо жана агынды суулар кызматтарын пайдалануучуларга кеңеш берүү
максатында расмий түрдө иш-чара кабылданат жана ал коом деңгээлинде,
кызыкдар тараптардын катышуусундагы программа түрүндө жүргүзүлөт.

Сунушталган долбоордун иш жүзүнө ашырылышы суу камсыздоо жана агынды суу
кызматын колдонууга мүмкүнчүлүк алган адамдардын санын өстүрүүгө, суунун
ысырапсыз колдонулушуна жана энергоэффектүүлүгүн жогорулатууга түрткү болот, жана
ошондой эле суу менен байланыштуу оорулардын пайда болуу ыктымалын азайтат.
Кардар тууралуу маалымат
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
Жалал-Абаддагы "Водоканал" муниципалдык компаниясы. Компания толугу менен
Жалал-Абад шаарына таандык жана суу жана агынды сууларды тазалоо боюнча кызмат
көрсөткөн жалгыз мекеме болуп эсептелет.

ЕБРР дин каржы жыйнагы
4,000,000.00 евро
Кыргыз Республикасына багышталган, Кардардын кызыкчылыгы үчүн мамлекет
кепилдиги менен алынган
4,0 млн евро өлчөмүндөгү насыя,
4,0 млн. евро өлчөмүндөгү «SSF» ЕБРР атынан жана
125 000 евро өлчөмүндогү ЕБРР Суу фондунун атынан грант.
Долбоор жалпысынан 8,125,000.00 еврого бааланат.
Экологиялык жана социалдык жыйнак
Долбоор 2014-жылдын экологиялык жана социалдык саясатына ылайык В категориясына
таандык болуп эсептелет. Долбоордун I Баскычынын (OpId 40753) уландысы болгон бул
Долбоор шаардагы суу жана агынды сууларды тазалоо кызматтарын мындан ары
жакшыртуу иш аракеттерине көмөк болот жана суу тазалоо, эсептөө, суу камсыздоо
тармактарын калыбына келтирүүгө жумшалган инвестициялардын жардамы менен
айлана-чөйрө жана ден-соолук үчүн кыйла пайда келтирет. Экологиялык жана социалдык
жалпы текшерүү – ЭСЖТ («ЭСКП») тастыктагандай, II Баскычынын ишке киргизилиши
менен пайда болгон, бардык экологиялык жана/же социалдык жагымсыз таасир түрлөрү
бир гана аймактан көз каранды жана натыйжаны жеңилдетүү боюнча керектүү чаралар
колдонулган соң оңой эле аныкталып, жокко чыгарылат.
ЭСЖТ көрсөткөндөй, Кардардын коопсуздук техникасы менен ден-соолугун коргоо
боюнча стандартты башкаруу системасы, Кардардын аткаруу жолу менен төп келүү
статусу I Басамактын алкагында жакшыртылган. Алар экологиялык паспортко ээ болуу
жана 2011 жылы агынды сууларга уруксат алуу иш-чараларын, ошондой эле суу
камсыздоонун булгануу учурунда кырсыктуу абалдагы көрсөтмөлөрдү, түрдүү область
жана тренингдер үчүн ден соолукту коргоо жана өрт коопсуздугу боюнча көрсөтмө жана
иш-аракеттерди камтыган. I Басамак учурундагы экологиялык жана социалдык план,
долбоордун жалпы иш жүргүзүүсүндөгү кечигүүлөрдөн улам толук кандуу ишке
ашырылган жок. Ошол себептен, кийинки жакшыртуулар пландалып жана/же ишке ашуу
даражасында турат жана II Басамакта күчүнө кирет. Артыкчылыктуу инвестициялар
планынын иш жүзүнө ашырылышы суу жана агынды суулар кызматын жакшыртууга
көмөктөшөт, ал эми азыркы таптагы тазалоо жабдуулардын толугу менен
алмаштырылышы ЕС директивдерине айкалышкан, туура тазалоого мүмкүнчүлүк түзөт.
Курулуш учурунда кээбир жагымсыз жагдайлар болушу ыктымал, бирок өтө олуттуу
болбогондуктан жана узакка созулбагандыктан, туура көзөмөл астында жана керектүү
чараларды көрүү менен оңой чечилет.
Компания Банкка жылдык экологиялык жана социалдык отчетторду, анын ичинде
экологиялык жана социалдык пландын алкагындагы иш-аракеттер тууралуу жаңы
маалыматты тапшырып турат. Керектүү учурда Банк текшерүү сапарлары менен келип,
курулуштун аяктоо эсеби боюнча комиссия дайындап турат.

Техникалык кызматташуу
Техникалык кызматташуу («ТС») боюнча тапшырмалар аталган долбоордун алкагында
эске алынган жана төмөндө көрсөтүлгөн:
Баштапкы насыяга келишим (кол коюу)


Долбоорду түзмөктөө жана чен өлчөмүн аныктоодо, каржы иликтерин жүргүзүү,
экологиялык жана социалдык баалоодо (272 850 евро ЕБРР долбоорунун
инфраструктура иштеп чыгуу механизми тарабынан каржыланган) көмөктөшүү үчүн
жалпы техникалык текшерүүгө кол коюу.

Насыядан кийинки келишим (кол коюу)




Долбоорду ишке ашырууда колдоо көрсөтүү. Долбоордун ишке ашыруу бөлүмүн
колдоо үчүн эл аралык кеңешчи төмөнкү тапшырмаларда жардам көрсөтө алат:
толугу менен техникалык долборлоо жана ырастоо, тендер сатып алуу, даярдоо
жана аны баалоо, келишимдерди тапшыруу жана жетектөө, каржылык текшерүү,
долбоорлорду жана отчетторду жетектөө. Аталган тапшырмалар жалпысынан 750
000 еврого чейин бааланат жана Орто Азиядагы ЕС инвестициялык механизми (600
000 евро) жана SSF эл аралык донору (150 000 евро); тарабынан жарым-жартылай
каржыланат.
Жамааттык өнүгүүнү колдоо программасы. Тапшырма 400 000 еврого бааланып,
SSF же эл аралык донор тарабынан каржыланат.

Компания менен байланыш үчүн маалымат
Айтпаев Садыр Тороевич
aitbaev_61@mail.ru
+996 770 077 742
+996 372 253 011
711063, Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад, Стрелковая көчөсү, 1А

Бизнес үчүн мүмкүнчүлүктөр
Бизнес же сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү туурасындагы суроолор боюнча Кардардык
компания менен байланышыңыз.
Мамлекеттик жааттагы долбоорлор үчүн ЕБРРдин сатуу бөлүмүнө баш багыңыз Тел: +44
20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com
Жалпы суроолор
Сатууларга тиешеси болбогон, ЕБРР долбоору туурасында гана суроолор үчүн төмөнкү
телефондор аркылуу кайрылыңыз:
Тел: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com

Коомдук маалымдама боюнча саясат (PIP)
PIP билдиргендей, ЕБРР маалыматты кенен таратып, ыкма, саясат жана иш-чараларды
жакшы түшүнүү жана туура кабардар болууда кызыкдар болгон тараптарга жардамдашуу
максатында түшүндүрмө иш чараларын жүргүзөт. Сураныч, мамлекеттик секторду
башкаруу отчетун кантип талап кылууну билүү үчүн, төмөндө жайгашкан коомдук
маалымдама жаатындагы саясат баракчасына өтүңүз.
PIP Тексти
Долбоор боюнча арыз тапшыруу Механизми (PCM)
Долбоор боюнча арыз тапшыруу Механизми (PCM) ЕБРРдин отчеттук механизми болуп
саналат. Бул нерсе ЕБРР тарабынан каржыланган жана арызда ырасталгандай,
экологиялык же/жана социалдык зыян келтириши мүмкүн болгон долбоорлорго мекеме
же жеке адамдардын арыздарын көз карандысыз түрдө кароого мүмкүнчүлүк түзөт.
Сураныч, Долбоор боюнча арыз тапшыруу Механизминин баракчасына өтүп, арыздануу
тууралуу маалымат табыңыз. PCM кызматкери (pcm@ebrd.com) PCM Өндүрүү
Эрежелерине ылайык, катталуу талаптары жана арызга тиешелүү бардык суроолоруңузга
жооп берет.

