
 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасы: Инвестициялык климатты жакшыртууга багытталган экинчи фазадагы программа (3-кичи 
программасы) 

Долбоордун аталышы Кыргыз Республикасы: Инвестициялык климатты жакшыртууга багытталган экинчи 
фазадагы программа (3- кичи программасы) 

Долбоордун номери 41544-091 

Өлкө Кыргыз Республикасы 

Статусу Активдүү 

Тиби/жардам көрсөтүүнүн 
модалдуулугу 

Аныктала элек 

Каржылоонун  
булагы / Сумма 

 

Грант 0563 – KGZ: Кыргыз Республикасы: Инвестициялык климатты жакшыртууга 
багытталган экинчи фазадагы программа (3-кичи программасы) 

Капиталдык ресурстарды жеңилдетилген түрдө насыялоо / Азия 
өнүктүрүү фонду 

25.00 миллион US$ 

Инклюзивдүү экономикалык өсүү  

Регионалдык интеграция  

Стратегиялык мазмүнү Инклюзивдүү экономикалык өсүү  

Регионалдык интеграция 

Өзгөрүүлөрдүн негизги түрткүлөрү Жергиликтүү башкаруу жана дараметин өнүктүрүү  

Билимге негизделген чечим иштеп чыгуу  

Жеке секторун өнүктүрүү 

Сектор / кичи сектор Билим берүү – Техникалык жана кесиптик билим берүү жана окутуу 

Финансы –Финансы секторун өнүктүрүү – Инклюзивдүү финансылоо – кичи жана чакан 
ишканаларды финансылоо жана лизинг берүү 

Өндүрүш жана соода – кичи жана чакан ишканаларын өнүктүрүү –  Соода жана кызматтар 

Мамлекеттик секторун башкаруу – Мамлекеттик чыгымдарды жана фискалдык 
түшүмдөрдү башкаруу  

Гендерлик теңчилик жана Негизги 
багыт 

Эффективдүү Гендер актуализациясы 

Сүрөттөлүшү  

Долбоорду негиздөө жана анын 
өлкөлүк жана регионалдык стратегия 
менен болгон байланышы 

Мамлекеттин экономикасына жеке инвестицияларды жогорулатуу 

Долбоор жыйынтыгы 

Долбоордун өндүрүмүн сүрөттөө Инвестициялык жана бизнес жүргүзүү климатын жакшыртуу 

Жыйынтыкка жетишүү боюнча 
Прогресс  

 

Долбоорду ишке ашыруу прогресси 

Долбоордун маселелерин сүрөттөө Финансы каражаттарына жетишкендиктик жогорулатуу 

Мамлекет-жеке сектор ортосунда өнөктөштүк программаларын жакшыртуу  

Соода жана инвестиция тартуу сферасындагы диверсификация  

Бизнес жүргүзүүдө ачык-айкындыкты жогорулатуу 

Долбоорду ишке ашыруу 
прогрессинин учурдагы статусу 
(өндүрүмдөр, иш-аракеттер, 
көйгөйлөр) 

 

Географиялык жайгашуусу Республикалык денгээл 

  



Коргоо категориялары 

Экология (Айлана чөйрө)  С 

Аргасыздан жер которуу С 

Жергиликтүү калк С 

Экологиялык жана социалдык аспектилер тууралуу кыскача маалымат 

Экология (Айлана чөйрө)  

Аргасыздан жер которуу 

Жергиликтүү калк 

 

Өнөктөштөр менен биргелешип иш алып баруудагы ич ара байланыш, катышуу жана консультациялар  

Долбоорду  иштеп чыгуу 
мезгилинде 

 

Долбоорду ишке ашыруу 
мезгилинде 

 

 

АӨБнын Жоопкерчиликтүү адиси Сууд Приянка 

АӨБнын Жоопкерчиликтүү башкармылыгы Борбордук жана Батыш Азия Башкармачылыгы (ББАБ) 

АӨБнын жоопкерчиликтүү бөлүмү Коомдук башкаруу, финансы сектору жана соода бөлүмү, ББАБ 

Аткаруучу мекемелер Экономика Министрлиги 

Чуй проспектиси, 106, Бишкек, Кыргыз Республикасы 

Финансы Министрлиги, 

Мамлекеттик карыздарды башкаруу бөлүмү, кабинет №500, 

Эркиндик бульвары, 58, Бишкек, 720040, Кыргыз Республикасы 

Долбоорду ишке ашыруу графиги 

Концепцияны жоболоштуруу - 

Маалымат топтоо 21-август 2017-ж. – 21-август 2017-ж. 

Жетекчиликтин жалпы кеңешмеси 3-октябрь 2017-ж. 

Долбоорду жактыруу, бекитүү  

Долбоор тууралуу акыркы көзөмөлдөө миссиясы -  

Долбоорду ишке ашыруда маалыматтын акыркы жаңылануусу 20-декабрь 2017-ж. 

 

Грант 0563-KGZ 

Долбоорду ишке ашыруу этаптары 

Долбоорду 
бекитүү 

Кол коюу датасы Ишке кирген 
датасы 

Долбоордунжабуу даталары 

Алгачкы  Кайра каралган  Чыныгы  

18-декабрь 2017-ж. 18-декабрь 2017-ж. 22-декабрь 2017-ж. 30-июнь 2017-ж. - - 

 

Финансылык планы Грант каражаттарын иштетүү 

 Баардыгы (АКШ миллион доллары 
менен берилген сумма) 

Дата АӨБ Башкалар Пайыздык 
көрсөткүч 

Долбоордун 
25,00 Берилген контрактылардын кумулятивдик суммасы 



суммардык баасы 

АӨБ 25,00 18-декабрь 2017-ж. 24,59 0,00 98% 

Өнөктөш  Иштетилген каражаттардын кумулятивдик суммасы 

Кошумча каржылоо 
булагы 

 18-декабрь 2017-ж. 24,59 0,00 98% 

 

Долбоор баракчасы: 

 

https://www.adb.org/projects/41544-091/main  

Маалымат алуу үчүн http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=41544-091  

Маалымат иштеп 
чыгарылган датасы 

11-май 2018-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. 

https://www.adb.org/projects/41544-091/main
http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=41544-091

