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Чакан ГЭСтын модернизациясы  

Жайгашкан жери: 
Кыргыз Республикасы  

Долбоордун номери: 
53600 

Бизнес сектору: 
Энергетика  

Эскертүү түрү: 
Мамлекеттик 

Экологиялык категориясы: 
B 

Бекитүү датасы: 
30-ноябрь 2022 ж. 

Статусу: 
Концепция каралып чыккан  

Англис тилиндеги Долбоордун кыскача документтери 23-сентябрда, 2022 ж. 
жаңыртылган 
 

Долбоордун кыскача баяндамасы 

Чакан ГЭСине таандык Лебединовка гидроэлектростанциясынын (мындан ары 
"ГЭС") блогун, жалпы белгиленген кубаттуулугу 38,5 МВт болгон жергиликтүү 
электр станциясын, толугу менен Кыргыз Республикасына таандык туунду 
компанияны реконструкциялоону жана реабилитациялоону каржылоо үчүн 
Кыргыз Республикасына (мындан ары - "КР") 8.8 млн.еврого чейинки өлчөмдө 
мамлекеттик кепилдик менен кредит берүү.  

Долбоордун максаттары 

Долбоор ГЭСтин агрегаттарынын потенциалын толук пайдаланууга 
багытталган, бул электр энергиясын өндүрүүнү көбөйтүүгө жана 
гидрологиялык тобокелдикти азайтууга жардам берет.  

Өткөөл процесстин таасири 

ETI (Болжолдуу таасир убактысы): 67 упай 

Долбоордун өткөөл таасири төмөнкүлөрдөн келип чыгат:  
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Жашыл 

Долбоор реабилитациялоо программасы аркылуу ГЭСтин эскирген жана 
натыйжасыз инфраструктурасынын узак мөөнөттүү эксплуатациялык 
көйгөйлөрүн чечүү аракеттерине салым кошот. Энергиянын кайра жаралуучу 
булактарын модернизациялоо өлкөнүн энергетика тармагынын туруктуулугун 
жогорулатат, энергия менен ишенимдүү камсыздоону камсыз кылат. 

Жакшыртылган башкаруу 

Долбоор өкмөт жана энергетика секторунун субъекттери менен саясат 
маселелери боюнча диалог жүргүзүү боюнча иш-чараларды 
материалдаштырууга жардам берет, мисалы энергиянын кайра жаралуучу 
булактары сектору үчүн ченемдик-укуктук базаны иштеп чыгуу. 

Кардар маалыматы 

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кепилдиги астында  

ЕРӨБ Каржылоосу  

EUR 8,800,000.00 

Долбоордун жалпы баасы 

EUR 13,800,000.00 

Банктын кошумча наркы 

Банктын кошумча наркы негизинен төмөнкүлөр менен шартталган: (i) 
долбоордун узак мөөнөттүү мүнөзүнө ылайыктуу, коммерциялык булактардан 
рынокто жоктугу, (ii) банктын сатып алуулардын мыкты эл аралык 
стандарттары жаатындагы тажрыйбасы жана долбоор сатып алуулар 
жаатындагы ЕРӨБ саясатына жана эрежелерине ылайык келет жана (iii) өлкөдө 
саясатты жана ченемдик укуктук актыларды өзгөртүүнү демилгелейт. 

Экологиялык жана социалдык сереп  

Долбоор ЕРӨБ 2019-жылга карата экологиялык жана социалдык саясатына 
(ЭСС) ылайык, орточо-төмөн тобокелдик менен B категориясы катары 
категорияланган. Бул реабилитациялоо долбоору болгондуктан, жашыл талаа 
да, чоң кеңейтүү да эмес, сунушталган долбоор ЭСС алкагындагы А 
категориясындагы долбоордун аныктамасына жооп бербейт. Бул ыкма ЕРӨБ 
гидроэнергетика долбоорлору боюнча көрсөтмөлөрүнө ылайык келет. 

Көз карандысыз консультант тарабынан жүргүзүлгөн Экологиялык жана 
социалдык экспертиза (ESDD) Долбоор менен байланышкан олуттуу жана узак 
мөөнөттүү экологиялык же социалдык таасирлер же тобокелдиктер жок 
экендигин тастыктады. Бирок, Экологиялык жана социалдык экспертиза 
компания көңүл бурушу керек болгон айрым тармактарды аныкталгандыктан, 
Экологиялык жана социальдык иш планы компания менен иштелип чыккан 
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жана макулдашылган. ГЭСтерди куруу жана эксплуатациялоо курчап турган 
калкты ири өнөр жай кырсыктарына же кадимки пайдалануу шарттарында суу 
ташкыны коркунучуна дуушар кылбайт. Бирок, реабилитация контекстинде 
заманбап стандарттарды, ошондой эле климаттын өзгөрүшүн эске алуу менен 
ГЭСтин суу ташкындарын өткөрүү жөндөмүн кайрадан баалоо керек. 

 

Негизги ЭСИП иш-чараларга төмөнкүлөр кирет: Чакан ГЭСи тарабынан 
эксплуатациялануучу бардык ГЭСтердин иштешин камтыган корпоративдик 
айлана-чөйрөнү коргоо планын (ЭСИП) түзүү жана ишке киргизүү, анын ичинде 
натыйжалуулуктун жылдык ички аудиттери жана үзгүлтүксүз жакшыртуу 
чаралары, подрядчыны башкаруу жана мониторинг боюнча иш-чаралар, 
кардардын эмгегин тартуу боюнча чаралар. шарттарды ЕРӨБ PR2 менен 
шайкеш келтирүү (кадр саясатын жаңыртуу, жумушчулардын даттануу 
механизми, дискриминацияга жол бербөө жана бирдей мүмкүнчүлүктөр 
боюнча аракеттерге көмөктөшүү, жумушчулардын жашоо шарттарын 
жакшыртуу) жана жумушчулардын жана подрядчынын ден соолугун, коомдук 
коопсуздукту, калдыктарды башкарууну, абанын сапатын, кыймылды башкаруу 
жана өнүктүрүү ички жана тышкы даттануу механизми. 

Компания Экологиялык социалдык планды жана Иш-аракеттер планын ("ИАП”) 
аткарылышы жана Аткаруу талаптарынын (АТ) сакталышы боюнча жылдык 
отчетту берүүгө милдеттүү. 

Техникалык кызматташуу жана гранттык каржылоо  

ТК колдоонун төмөнкү түрлөрү алынды: 

- Туруктуу инфраструктуралык фонд ("ТИФ") тарабынан каржыланган 
техникалык-экономикалык негиздемени жана инженердик долбоорлоону 
камтыган техникалык экспертиза; 

- Экологиялык жана социалдык экспертиза, анын ичинде Экологиялык 
социалдык планды жана Иш-аракеттер планын ("ИАП") даярдоо ТИФ 
тарабынан каржыланат. 

Долбоор ошондой эле ЕРӨБ Сатып алуу саясатын жана эрежелерин өз 
убагында жана үнөмдүү ишке ашырууну жана сактоону камсыз кылуу үчүн 
сатып алуулар жана долбоорду ишке ашырууда Кардарга жардам берүү үчүн 
ТКнын мындан аркы колдоосун көрсөтөт деп күтүлүүдө. 

Мындан тышкары, каражаттардын болушуна жараша, ЕРӨБ Акционерлеринин 
атайын фондунан 5 миллион еврого чейин гранттык каржылоону тартууга 
ниеттенүүдө. 

Компания менен байланыш үчүн маалымат  

Эмиль Мукамбетов  
oprchakanges@gmail.com 
+996312901544, +996312901623 
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www.chakanges.kg 
Бишкек шаары, Суворов көчөсү ,113, Кыргыз Республикасы 

Аткаруу жөнүндө кыскача маалымат 

 

Долбоордун кыскача документтеринин акыркы 
жаңыртылган датасы 

23-сентябрь 2022 ж. 

Өткөөлдү түшүнүү 

Өткөөл мезгилдин таасирин өлчөөгө ЕРӨБ мамилеси тууралуу кошумча 
маалыматты бул жерден көрсө болот here. 

Бизнес мүмкүнчүлүктөрү 

Бизнес мүмкүнчүлүктөрү же сатып алуулар үчүн, кардар компания менен 
байланышкыла. 

ЕРӨБ менен бизнес мүмкүнчүлүктөрү үчүн (сатып алууларга тиешеси жок 
болгон маселелер боюнча) байланышыңыз: 

Tel: +44 20 7338 7168 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Мамлекеттик сектордогу долбоорлор үчүн ЕРӨБ Сатып алуулар баракчасына 
барыңыз EBRD Procurement: 
 
Tel: +44 20 7338 6794 
Email: procurement@ebrd.com 

Жалпы суроолор 

Конкреттүү суроо-талаптар ЕРӨБ суроо формасы аркылуу жүргүзүлүшү 
мүмкүн EBRD Enquiries form. 

Экологиялык жана социалдык саясат (ЭСС) 

ЭСС ESP жана ага тиешелүү Аткаруу талаптары (АТ) ЕРӨБ "экологиялык жактан 
таза жана туруктуу өнүгүүгө" көмөк көрсөтүү боюнча милдеттенмесин 
аткаруунун жолдорун аныктайт. ЭСС жана АТ кардарларга тиешелүү улуттук 
коомдук маалымат жана консультация талаптарын аткаруу үчүн атайын 
жоболорду камтыйт. Ал ошондой эле кызыкдар тараптардын тынчсыздануусун 
жана даттанууларын кабыл алуу жана чечүүгө көмөктөшүү үчүн даттанууларды 

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
https://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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кароо механизмин түзүү жөнүндө маалыматты камтыйт, атап айтканда, 
Кардардын жана Долбоордун экологиялык жана социалдык ишмердүүлүгүнө 
байланыштуу маселелерди. Долбоордун экологиялык жана социалдык 
тобокелдигинин жана таасиринин мүнөзүнө жана көлөмүнө жараша, ЕРӨБ 
кошумча түрдө өз кардарларынан долбоорлордон келип чыккан 
тобокелдиктер жана таасирлер жөнүндө маалыматты ачыкка чыгарууну же 
кызыкдар тараптар менен конструктивдүү консультацияларды, алардын 
пикири жана аларга жооп жүргүзүүнү талап кылат. 

Бул жагынан ЕРӨБ практикасы боюнча кененирээк маалымат ESP де 
келтирилген. 

Ак ниеттүүлүк жана шайкештик 

ЕРӨБ Башкы көзөмөлчү кеңсеси (ОССО) жакшы башкарууга көмөктөшөт жана 
эң жогорку эл аралык тажрыйбага ылайык, Банктын бардык ишмердүүлүгүндө 
ак ниеттүүлүктүн эң жогорку стандарттары колдонулушун камсыздайт. 
Банктын бардык кардарлары долбоорлор Банк үчүн жол берилгис бүтүндүк же 
репутациялык тобокелдиктерди туудурбашы үчүн тийиштүү экспертизадан 
өтүшөт. Долбоорду баалоо процессин бекитүү этаптарында көйгөйлөрдү 
аныктоо жана чечүү Банктын ишинин бүтүндүгүн камсыз кылуунун эң 
эффективдүү жолу болуп саналат деп эсептейт. OCCO бул жактоо 
аракеттеринде негизги ролду ойнойт, ошондой эле инвестициялоодон кийин 
долбоорлордогу бүтүндүктүн тобокелдиктерин көзөмөлдөөгө жардам берет. 

OCCO ошондой эле ЕРӨБ каржылаган долбоорлордогу алдамчылык, 
коррупция жана мыйзам бузуулар боюнча айыптоолорду иликтөөгө жооптуу. 
Банктын ичинде же тышында алдамчылыкка же коррупцияга шектелген ар бир 
адам compliance@ebrd.com дареги боюнча Башкы көзөмөлчүгө жазуу жүзүндө 
отчет бериши керек. Алынган бардык отчеттор кийинки текшерүү үчүн 
OCCOго жөнөтүлөт. Бардык билдирүүлөр, анын ичинде анонимдүү 
билдирүүлөр каралат. Билдирүүлөр Банктын же Банк иш алып барган 
өлкөлөрдүн каалаган тилинде жүргүзүлүшү мүмкүн. Берилген маалымат ак 
ниеттүү болушу керек. 

Маалымат алуу саясаты (МАС) 

ЕРӨБтын МАСы 2020-жылдын 1-январында күчүнө киргенден кийин анын 
стратегиялары, саясаттары жана операциялары жөнүндө жакшыраак 
маалымдоого жана түшүнүүгө көмөктөшүү үчүн ЕРӨБ маалыматты кантип 
ачып берерин жана анын кызыкдар тараптары менен консультацияларды 
кантип өткөрөрүн аныктайт. ЕРӨБ веб-сайтынан кандай маалымат бар 
экендигин билүү үчүн "Маалымат саясатына жетүү" Access to Information 
Policy  барагына өтүңүз. 

Маалымат үчүн конкреттүү суроо-талаптар ЕРӨБ суроо формасын EBRD 
Enquiries form колдонуу менен берилиши мүмкүн  

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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Көз карандысыз долбоордун отчеттуулук механизми 
(ИПАМ) 

Эгерде Кардар же Банк менен экологиялык, социалдык же коомчулукка ачыкка 
чыгаруу маселелерин чечүү аракеттери ийгиликсиз болсо (мисалы, Кардардын 
Долбоор деңгээлиндеги даттануу механизми аркылуу же Банктын 
жетекчилиги менен түздөн-түз иштешүү аркылуу), жеке адамдар жана уюмдар 
өздөрүнүн тынчсыздануусун ЕРӨБдүн Көз карандысыз долбоордун 
отчеттуулук механизми аркылуу алардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн аракет 
кылышы мүмкүн. 

ИПАМ Долбоордун зыян келтирген (же алып келиши мүмкүн) маселелерин өз 
алдынча карап чыгат. Механизмдин максаты: экологиялык, социалдык жана 
коомчулукка ачыктоо маселелерин чечүү үчүн Долбоордун кызыкдар 
тараптарынын ортосундагы диалогду колдоо; Банк өзүнүн Экологиялык жана 
социалдык саясатын Environmental and Social Policy же маалыматка жетүү 
саясатынын Долбоордун спецификалык жоболорун сактагандыгын 
аныктоо Access to Information Policy; жана зарыл болгон учурда, Банк тарабынан 
келечекте сакталбоого жол бербөө менен бирге, ушул саясаттарга болгон 
бардык ылайык келбегендиктерди жоюу. 

ИПАМ жана анын мандаты жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн Долбоордун Көз 
карандысыз Механизминин веб-баракчасына барыңыз Independent Project 
Accountability Mechanism webpage ; суроо-талапты кантип тапшыруу керек  
экенин бул жерден таба аласыз submit a Request же көбүрөөк маалымат алуу 
үчүн ipam@ebrd.com электрондук почтасы аркылуу байланышыңыз.      

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
mailto:submit%20a%20Request
mailto:ipam@ebrd.com

