Улуттук энергохолдингдин туунду коомдорундагы
ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ДОЛБООРЛОР:
Аякталгандары (УЭХК түзүлгөндөн бери):
- Бишкек ш. ЖЭБди модернизациялоо
- Бишкек жана Ош шаарларын электр менен жабдууну жакшыртуу
- Энергетика секторун өнүктүрүү
- Электр менен жабдуу тутумунун отчеттуулугун жана ишенимдүүлүгүн
жогорулатуу (ESARIP)

Ишке ашыруу баскычында:
- Токтогул ГЭСин реабилитациялоо
- Ат-Башы ГЭСин реконструкциялоо
- Баткен облусундагы Арка массивин электр менен жабдууну жакшыртуу
- «CASA-1000» долбоору
Даярдалуу баскычында:
- Камбарата-2 ГЭСинин экинчи агрегатын пайдаланууга берүү
- Үч-Коргон ГЭСин модернизациялоо
- «Ошэлектр» ААКты жана «Чыгышэлектр» ААКты калыбына келтирүү
- Бишкек шаарын жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу
- Насостук станцияларды реконструкциялоо жана куруу

Бишкек ш. ЖЭБди модернизациялоо (ЭС)
Донор

Эксимбанк КЭР

Жалпы сумма
Ишке ашыруу мөөнөтү

386,0 млн. $
2014 – 2017-ж.

ТЭН

«ХуБей» долбоорлоо институту тарабынан 2013-ж
иштелип чыккан

Өбөлгөлөр:
- КРнын түндүгүндө электр иштеп чыгаруунун ири булактарынын
жоктугу
- ККМдин ийгиликтүү өтүшүнүн суунун көлөмүнө жогорку көз
карандылыгы
- жабдуулардын эскирүүсүнүн жогорку деңгээли
- Импорттук отундун жогорку үлүшү
- авариялуулуктун жогорку тобокелдиги

Бишкек ш. ЖЭБди модернизациялоо:
I этап – курулуш куруу аймагынан инженердик тармактарды чыгаруу жана ЖЭБдин
калган жабдуусунун ишенимдүү иштөөсүн камсыз кылуу үчүн иштерди жүргүзүү;
II этап - №1-8 казан агрегаттарын жана №1-4 бара агрегаттарын демонтаждоо;
III этап - жалпы кубаттуулугу 300 МВт жана 300 Гккал/с. болгон жаңы 2 энергоблокту
орнотуу
Модернизациянын натыйжалары:
- электр кубаттуулугунун өсүшү - 300 МВт (жалпы –812 Мвтка чейин)
- Жергиликтүү көмүрдү жагуунун көлөмүнүн жогорулоосу
- Өлкөнүн импорттук сырьедон көз карандылыгын төмөндөтүү
- Зыяндуу чыгындылардын азаюусу
Срок эксплуатации новых блоков – 50 лет

АЯКТАГАН

Бишкек жана Ош шаарларын электр
менен жабдууну жакшыртуу (КУЭТ)
Донор
Жалпы сумма
Ишке ашыруу мөөнөтү

ИБР
23,08 млн $
2013 – 2017-жж.

ТЭН

2009-жылы «Энергодолбоор» КГКИИ
тарабынан баалоо иштелип чыккан

Өбөлгөлөр:
Тармактардын
жана
жабдуулардын
авариялуулугунун жогорку деңгээли
электр энергиясына талаптын өсүү деңгээли
Бишкек шаарында тейлөө чөлкөмүн кеңейтүү

эскирүүсүнүн

жана

Бишкек жана Ош шаарларын электр менен жабдууну жакшыртуу:
Үч көмөк чордонду (Бишкек ш. «Кызыл-Аскер», «Восточная» КЧ
жана Ош ш. «Кара-Суу» КЧ) реконструкциялоо
Узундугу 20 км 220 кВ АЧ куруу жана «Ала-Арча» көмөк чордонунда
сызыктуу чөнөк орнотуу

Долбоордун натыйжалары:
Энергетикалык коопсуздукту жогорулатуу
Бишкек жана Ош шаарларынын тургундарын ишенимдүү электр
жабдууну камсыз кылуу
Керектөөчүлөрдү электр менен жабдуунун ишенимдүүлүк деңгээлин
жогорулатуу техникалык жоготууларды кыскартуу.

АЯКТАЛГАН

Энергетика секторун өнүктүрүү (КУЭТ)
Донор
Долбоордун
суммасы

АӨБ
44,8 млн. $
11,2 млн. $ (КУЭТтин салымы)

Ишке ашыруу
мөөнөтү
ТЭН

2013 – 2018-жж.
«AEСOM New Zealand Limited» компаниясы
тарабынан 2010-жылда иштелип чыккан

Өбөлгөлөрү:
- Тармактардын жана жабдуулардын (жабдуулар 35 жылдан
ашуун эксплуатацияланган) авариялуулугунун жогорку деңгээли
- Тармактарга жүктөмдүн жогорулугу
- Жаңы кардарларды кошуу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу

Энергетика секторун өнүктүрүү:
- Жогорку чыңалуудагы 500кВ, 220кВ, 110кВ, 35кВ, 10/6кВ, токту
жана чыңалууну өлчөөчү трансформаторлорду, КРУН 6/10 кВ.
алмаштыруу менен 106 көмөк чордонду модернизациялоо
- АИИСКУЭ жана SCADA тутумдарын киргизүү (2800 АИИСКУЭ
эсептегичтери, 520,3 км БОБЧ, «КУЭТ» ААКтын жана
ЧуЖЧЭТИнин диспетчердик борборун реконструкциялоо

Долбоордун натыйжалары:
- Энергетикалык коопсуздукту жогорулатуу
- Заманбап маалымат тутумдарын ишке киргизүү
- Электр энергиясын жоготууларды кыскартуу
АЯКТАЛГАН

Электр менен жабдуу тутумунун
отчеттуулугун жана
ишенимдүүлүгүн жогорулатуу
(СЭ)
Донор
Жалпы сумма
Ишке ашыруу мөөнөтү

ДБ (ЭӨА)
25 млн. АКШ долл.
2014 – 2019-жж

Өбөлгөлөр:
- Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүндө чубалгыларга жана
көмөк чордондорго жүктөмдүн күч келүүсү.
- Тармактарда жана жабдууларда коммерциялык жана
техникалык жоготуулардын жогорку деңгээли;

«ESARIP» долбоору:
«Спорт» КЧ, «Орто-Сай» КЧ, «Бишкек» КЧ жана Бишкек ш.
ЖЭБден 110 кВ кабелдик чубалгы куруу;
40 миң даана АИСКУЭ эсептегичтерин жеткирип берүү;
GIS маалыматтык тутумун ишке киргизүү

Долбоордун натыйжалары:
- Бишкек шаарында электр менен жабдуунун ишенимдүүлүгүн
жогорулатуу;
- электр энергиясын жоготууларды төмөндөтүү;
- сатуу процесстерин автоматташтыруу;
- өндүрүш процесстерин оптималдаштыруу
АЯКТАЛГАН

Токтогул ГЭСин реабилитациялоо (ЭС)
Донор
Кол коюлган
келишимдердин жалпы
суммасы
Ишке ашыруу мөөнөтү

АӨБ/ЕАӨБ
Фаза 1 – 55 млн. $
Фаза 2 – 210 млн. $
Фаза 3 – 110 млн. $
2017 – 2024-жж.

ТЭН

Бардык фазалар боюнча «Fichtner» компаниясы
тарабынан иштелип чыккан

Өбөлгөлөрү:
- Жабдуулардын иштөө мөөнөтү өтүүсү (ТГЭС 1975-жылдан бери иштейт)
- авариялуулуктун жана эскирүүнүн жогорку деңгээли
- ар жылдагы капиталдык оңдоого жогорку чыгымдар

Токтогул ГЭСин реабилитациялоо:
Фаза 1 – күч трансформаторлорун, 500 кВ кабелдик чубалгыларды, ж.б.
электромеханикалык жабдууларды алмаштыруу, ОРУ-500 кВ реконструкциялоо,
тосмолорду суу астында изилдөө. Иштер 2019-жылда аяктаган.
Фаза 2 - №2 жана №4 гидроагрегаттарын алмаштыруу жана гидротехникалык
курулмаларды оңдоо. Иштер жүрүп жатат.
Фаза 3 - №1 жана №3 гидроагрегаттарды алмаштыруу жана курулуш
курулмаларын калыбына келтирүү. иштер жүрүп жатат.

Реабилитациянын натыйжалары:
- ГЭСтин негизги жабдууларын дээрлик толук жаңылоо
- ГЭСтин кызмат кылуу мөөнөтүн 35-40 жылга узартуу
- кубаттуулукту 240 МВаттка (20%) жогорулатуу
Долбоордун бардык үч фазасында үнөмдөлгөн 100 млн. $га жакын каражаттар Үч-Коргон ГЭСин модернизациялоону каржылоого багытталды

ИШКЕ АШЫРУУ БАСКЫЧЫНДА

Ат-Башы ГЭСин реконструкциялоо (ЭС)
Донор
Долбоордун суммасы

Ишке ашыруу мөөнөтү
ТЭН

Швейцария Конфедерациясы
19,82 млн. швейц. франкы
4 920 000 швейцария франкы
(ЭСтин өздүк салымы)
2014 – 2021-жж
2011-ж «Stucky Ltd» компаниясы
тарабынан иштелип чыккан

Өбөлгөлөрү:
- Жабдууларды иштетүү мөөнөтү өткөн
(АБГЭС 1970-жылдан бери иштейт.)
- авариялуулуктун жана эскиргендиктин жогорку деңгээли
- ар жылкы капиталдык оңдоого чыгымдардын көптүгү

Ат-Башы ГЭСин реконструкциялоо:
- Негизги электромеханикалык жана көмөкчү жабдууларды (күч
трансформаторлорун, ж.б.) алмаштыруу
- гидроагрегаттарды алмаштыруу
- Курулуш иштери жана көмөкчү жабдуулар

Реконструкциянын натыйжалары:
- ГЭСтин негизги жабдууларын дээрлик толук жаңылоо
- ГЭСтин кызмат кылуу мөөнөтүн 35-40 жылга узартуу
- ГЭСтин кубаттуулугун 5 МВаттка (10%) жогорулатуу
ИШКЕ АШЫРУУ БАСКЫЧЫНДА

Баткен облусундагы Арка массивин
электр менен жабдууну жакшыртуу
(КУЭТ)
Донор
Жалпы сумма
Ишке ашыруу
мөөнөтү
ТЭН

ИӨБ
16,25 млн. АКШ долл.
2013 – 2021-ж.
2013-жылдын январында «Group of Independent
Engineers Ltd.» (КР) компаниясы тарабынан
иштелип чыккан

Өбөлгөлөрү:
- Лейлек районунун аймагынын 40% камтылган эмес, тагыраагы, бир
нече коңшулаш айылдардагы керектөөчүлөрдүн айыл чарба жерлерин
сугарууга кызмат кылуучу насостук станциялардын Арка массиви

Арка массивин электр менен жабдууну жакшыртуу:
- Узундугу 51 км 110 кВ АЧ куруу (торлуу зымтирөөч, АС 185/29 зымдары,
С50 чагылгандан коргоочу трос, полимер ажыраткычтары);
- Жаңы 110/35/10 кВ «Раззаков» көмөк чордонун куруу;
- 110/35/10 кВ «Арка» көмөк чордонун реконструкциялоо

Долбоордун натыйжалары:
- Баткен облусун электр менен коңшулаш мамлекеттерден
карандысыз жабдуу
- Электр менен жабдуунун сапатын жакшыртуу
- Энергетикалык коопсуздукту жогорулатуу

көз

ИШКЕ АШЫРУУ БАСКЫЧЫНДА

Борбордук Азия – Түштүк Азия электр
энергиясын берүү жана соодалоо
CASA-1000 долбоору (КУЭТ)
Донор
Жалпы сумма
Ишке ашыруу
мөөнөтү

ДБ, ЕИБ, ИӨБ, АКШ траст фонду
233,0 млн. АКШ долл.
2018 – 2022 гг.

ТЭО

«SNC-Lavalin» компаниясы тарабынан
2011-жылда иштелип чыккан

Өбөлгөлөр:
- Экспорттук дараметти өнүктүрүү зарылдыгы
- Жайкы мезгилде экспорттоонун колдонулбай келген мүмкүнчүлүгү
- Иштеп чыгуунун жаңы объектилери үчүн сатуу рыногунун жоктугу

CASA-1000:
- КРдан ТРга чейин узундугу 450 км 500 кВ АЧ жана 500 кВ «Датка» Кчда
чөнөктөрдү куруу

Долбоордун натыйжалары:
- Экспорттук дараметти өнүктүрүү
- Жайкы экспорттун эсебинен «ЭС» ААКтын жыл сайынкы кирешесин арттыруу
- Иштеп чыгуунун жаңы объектилерин курууга дем берүү
ИШКЕ АШЫРУУ БАСКЫЧЫНДА

Камбарата-2 ГЭСинин экинчи
гидроагрегатын пайдаланууга берүү (ЭС)
Донор
ЕАӨБ
Долбоордун суммасы 110 млн. $
Ишке ашыруу мөөнөтү 2019 – 2025-жж
ТЭН

2016-жылы «Tractabel» компаниясы
тарабынан иштелип чыккан

Өбөлгөлөр:
- Э/э кошумча иштеп чыгуунун зарылдыгы
- «жашынган» кубаттуулукту бошотуу
- экспорттук дараметти кеңейтүү

КА-2 ГЭСинин экинчи гидроагрегатын пайдаланууга берүү:
- Экинчи гидроагрегатты куруу жана пайдаланууга берүү
- ОРУ-500 кВ жана 500 кВ бириктирүүчү чубалгы куруу

Долбоордун натыйжалары:
- кубаттуулуктун 120 МВаттка кошумча өсүүсү
- 30 МВт «жашынган» кубаттуулуктун бошоосу
- Токтогул суу сактагычынан кыш мезгилинде сууну койо берүүнүн азайуусу

ДАЯРДОО БАСКЫЧЫНДА

Үч-Коргон ГЭСин модернизациялоо (ЭС)
Донор
Жалпы суммасы
(пландалган)

Ишке ашыруу мөөнөтү
ТЭН

АӨБ/ЕАӨБ
АӨБ: 100 млн. $, анын ичинен:
40 млн $ – грант
60 млн $ – кредит
ЕАӨБ: 45 млн $ - кредит (каралып жатат)
2020 – 2025-жж.
Tractebel Engineering-Coyne Et Bellier тарабынан
иштелип чыккан

Өбөлгөлөрү:
- Жабдуулардын иштөө мөөнөтүнүн өтүүсү (ҮГЭС 1961-жылдан бери иштейт)
- авариялуулуктун жана эскирүүнүн жогорку деңгээли
- ар жылкы капиталдык оңдоого чыгымдардын көптүгү

Үч-Коргон ГЭСин модернизациялоо:
1. Гидроагрегаттарды, күч трансформаторлорун, генератордук өчүргүчтөрдү ж.б.
көмөкчү жабдууларды алмаштыруу, ОРУ-110 кВ реконструкциялоо, ГЭСтин
имаратын, бетон жана үймө плотинаны реабилитациялоо, көпүрөнү
реабилитациялоо – подрядчыны тандоо баскычында
2. Суу сактагычты чөгүндүлөрдөн тазалоо үчүн жабдууларды сатып алуу –
даярдоо баскычында

Модернизациянын натыйжалары:
- ГЭСтин негизги жабдууларын дээрлик толук жаңылоо
- ГЭСтин кызмат кылуу мөөнөтүн 35-40 жылга узартуу
- ГЭСтин кубаттуулугун 36 МВаттка (20%) жогорулатуу
АӨБнын 100 млн $ өлчөмүндөгү каржылоосу Токтогул ГЭСин реабилитациялоо долбоорунан үнөмдөлгөн каражаттардан түзүлгөн

ДАЯРДОО БАСКЫЧЫНДА

«Ошэлектр» ААКты жана «Чыгышэлектр»
ААКты калыбына келтирүү
Донор
Жалпы сумма
Ишке ашыруу мөөнөтү
ТЭН

ЕРӨБ
ОЭ – 5 млн евро, ЧЭ – 6 млн евро
2017 – 2021-жж.
«Lahmeyer International» компаниясы
тарабынан техникалык абалды баалоо
боюнча алдын ала отчет даярдалды

Өбөлгөлөрү:
- Иштегенден жешилүү 50%дан ашык (иштеп жаткан 35/10-0,4 кВ
бөлүштүрүү тармактары 1950-1980-жылдарда курулган).
- Тармактарда жана жабдууларда техникалык жоготуулардын жогорку
деңгээли
- Жабдуулардын зыянга бат учуроосу жана узак убакта оңдолуусу;

«Ошэлектр» ААКты жана «Чыгышэлектр» ААКты калыбына келтирүү:
- АИИСКУЭ «акылдуу» эсептегичтерин сатып алуу жана орнотуу
- Төмөнкү жана орто чыңалуудагы бөлүштүрүү тармактарын калыбына
келтирүү жана модернизациялоо

Калыбына келтирүүнүн натыйжалары:
- электр энергиясын жоготууларды төмөндөтүү;
- Бөлүштүрүүчү тармактарды бекемдөө;
- Керектөөчүлөргө көрсөтүлүп жаткан кызматтардын сапатын жогорулатуу;
- Сатуу процесстерин автоматташтыруу.
ДАЯРДОО БАСКЫЧЫНДА

Жылуулук менен жабдуу долбоору (БЖТ)
Донор

Дүйнөлүк банк

Жалпы сумма

31 млн АКШ долл.

Ишке ашыруу мөөнөтү

2017 – 2023-жж.

ТЭН

ДБ тарабынан Бишкек шаарында шаарды
жылуулук менен жабдуунун абалы боюнча
отчет даярдалган

Өбөлгөлөр:
- Иштегенден жешилүү 70%дан ашат
- Жылуулук энергиясынын жоголуусу жалпы иштелип чыккан жылуулуктун
25%ын түзөт; Бишкек шаарынын батыш жана түштүк бөлүгүндө массалык
курулуш жүргөндүктөн, жылуулук берүү магистралдарынын өткөрүү
жөндөмүн жогорулатуу зарыл.
Жылуулук менен жабдууну жакшыртуу долбоору:
- Жекече жалпы үй ичиндеги жылуулук пункттарын (ЖЖП) модернизациялоо:
• Жаңыдан 231 ЖЖП орнотуу;
• Иштеп жаткан 1700 жылуулук пункттарын реконструкциялоо жана модернизациялоо;
• Жылуулук энергиясын эсепке алуу алеттерин жана ысык суунун өлчөгүчтөрүн орнотуу;
• Жылуулук пункттарын алдын ала тейлөө системасын киргизүү.
- «Чыгыш» магистралдык жылуулук тармагын реконструкциялоо;
- БЖТнын операциялык дараметин бекемдөө:
• БЖТнын биллинг тутумун модернизациялоо;
• Үй кожолуктары үчүн маалыматтык-түшүндүрүү кампаниясы;
• БЖТнын техникалык жана операциялык дараметин бекемдөө.
Реконструкциянын натыйжалары:
- Жылуулук энергиясынын жана ысык суунун жоголуусун
төмөндөтүү;
- Жылуулук тармактарын жана жабдууларын жаңылоо;
- Керектөөчүлөрдү жылуулук менен жабдуунун сапатын
жана ишенимдүүлүгүн жакшыртуу.

ДАЯРДОО БАСКЫЧЫНДА

Насостук станцияларды
реконструкциялоо жана куруу (БЖТ)
Донор

ЕРӨБ

Жалпы сумма

11,1 млн АКШ долл.

Ишке ашыруу мөөнөтү

2017 – 2021-жж.

ТЭН

FCG DESIGN AND ENGINEERING
LTD. Компаниясы тарабынан
ЕРӨБдүн эсебинен ТЭН даярдалды

Өбөлгөлөр:
- 30 жылдан ашуун иштеген, эскирген насостук агрегаттар;
- Үйдүн ичиндеги жылуулук жана ысык суу менен жабдуу тутумдарынын өтө
эскирүүсү жана канааттандырарлык эмес техникалык абалы;
- Насостордо басымды жана агымды аралыктан көзөмөлдөөнүн жоктугу.

Насостук станцияларды реконструкциялоо жана куруу:
- 13 насостук станцияда айлануунун санын жөнгө салуучу, жыштык келүүсү
менен жабдылган 36 насосту орнотуу;
- Иштеп жаткан СКАДА тутумун модернизациялоо жана кеңейтүү;
- Жаңы насостук станция куруу (Чүй/ Осмонкул ).

Реконструкциянын натыйжасы:
- Азыркы керектөө деңгээлинен 30%га чейин электр энергиясын үнөмдөө;
- Жаңы керектөөчүлөрдү кошуу мүмкүнчүлүгү;
- Энергонатыйжалуулукту жана энергосактоону жогорулатуу;
- Заманбап технологияларды киргизүүнүн эсебинен экологиялык
жакшыртуу.

жагдайды
ДАЯРДОО БАСКЫЧЫНДА

