Ф И Ш У Р Д А А Х Б О Р №4
КОТИБОТИ ШЎРОИ МАШВАРАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН ОИД БА БЕЊТАР НАМУДАНИ ФАЗОИ САРМОЯГУЗОРЇ

Дастовардњои ислоњот дар самти
соддагардонии расмиёти пайвастшавӣ ба шабакаи
таъминоти қувваи барқ
Дастовардҳои Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон љињати бењтар
намудани нишондињандањои кишвар дар њисоботи “Пешбурди
соњибкорї”-и Бонки љањонї дар самти соддагардонии расмиёти
пайвастшавӣ ба шабакаи таъминоти қувваи барқ:
Ислоҳоти №1:
Дар реҷаи онлайн пешниҳод намудани шартҳои техникӣ
Тибќи Фармоиши ШСХК «Барќи Тољик», №161 аз 25 декабри соли 2019
омода ва пешнињоди шартњои техникї барои пайвастшавї ба шабакањои
барќї аз санаи 1 январи соли 2020 ба салоњияти ЉСК «Шабакањои барќии
шањри Душанбе» вогузор карда шуд, ки барои бо риояи талаботи
Равзанаи ягона дар муњлати муќарраршуда дар сомонаи http://dges.tj/
дар рељаи онлайн пешнињод намудани шартњои техникї замина фароњам
меорад.
Иттилооти зарурї оид ба тартиб ва расмиёти гирифтани шартњои
техникї барои пайвастшавї ба шабакањои барќї дар сомонаи мазкур
дастраси ањолї мебошад.
Баррасии ариза (дархост)-и шаҳрвандон, мурољиати “Равзанаи ягона”
барои пайвастшавии иншоотњо ба шабакаҳои барқӣ ва пешниҳоди
шартҳои техникӣ ба муроҷиаткунанда дар муҳлати на зиёда аз 10 рӯзи
тақвимӣ таъмин карда мешавад.
Ислоҳоти №2:
Барҳамдиҳии расмиёти санҷишҳои корҳои берунї ва санљиши њисобкунаки
барќї
Тибќи банди 2 Фармоиши ШСХК “Барќи Тољик” №27 аз 22 феврали
соли 2019, расмиёти гирифтани “Хулосаи техникї”-и Хадамоти давлатӣ
оид ба назорат дар соҳаи энергетика, ки барои омода намудани шартњои
техникї оиди пайвастшавї ба шабакаи таъмини ќувваи барќ ба роњ монда

шуда буд, барњам дода шудаст. Инчунин тибќи хулосаи расмии Агентии
страндартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба унвони ШСХК “Барќи Тољик” аз 7
марти соли 2019, №01-394 шарњ дода шудааст, ки расмиёти гузаронидани
санљиши мувофиќатии њисобкунаки барќї (баъди насби он дар иншоот)
вуљуд надорад. Ќайд шудааст, ки њар гуна молу мањсулоте (аз љумла
њисобкунакаи барќї), ки ба ќаламрави Љумњурии Тољикистон ворид
мегардад, њатман сертификатсия гардида, баъдан барасмиятдарории
гумрукї амалї мегардад. Њар як њисобкунаки барќї ќабл аз насб намудан
аз санљиши Агентї гузашта бо шањодатномаи санљиши мутобиќати
давлатї таъмин карда мешавад, ки зарурияти такроран санљидани онњоро
аз байн мебарад.
Ислоҳоти №3:
Бекор намудани талабот оид ба таҳияи лоиҳаи барќтаъминкунии
иншоотњо бо ҷалби ташкилотҳои лоиҳакашӣ
Тибқи банди 3 2 Фармоиши ШСХК “Барќи Тољик” №27 аз 22 феврали
соли 2019, барои иншоотњое, ки талаботи истифодабарии тавоноии барќи
онњо 200 кВт (киллоВат)-ро ташкил медињад ва наќшаи таъминоти барќи
он бо талаботи сохтмони хатњои кабелї ва ё њавої дар масофаи то 250
метр аз рўи наќшаи радиалї, бо насби як адад истгоњи трансформатории
10-6/0,4 кВ (киллоВолть) (бо трансформатори иќтидораш то 250 кВА
(килло Волть Ампер)) пешнињод мегардад, аз фармоишгар талаб
намудани “таҳияи лоиҳаи корӣ бо ҷалби ташкилотҳои лоиҳакашӣ” манъ
карда шудааст.
Барои иљрои наќшаи барќтаъминкунии чунин иншоотњо, фармоишгар
бояд нақшаи самти гузариши хатњои барќї ва мавзеъи љайгиркунонии
истгоњи трансформаториро таҳия намуда, онро бо сохторњои дахлдори
минтаќа мувофиќа намояд.
Ислоҳоти №4:
Ба таври ройгон бастани “Шартнома оид ба интиқол ва истифодаи
қувваи барқ” байни истеъмолкунанда ва ташкилоти таъминкунандаи
барќ
Тибќи талаботи банди 4-и Фармоиши ШСХК «Барќи Тољик», №161 аз 25
декабри соли 2019
муњлати Баимзорасонии шартномаи интиқол ва
истифодабарии қувваи барқ байни истеъмолкунанда ва ташкилоти
таъминкунандаи барќ дар давоми на зиёда аз 3 рӯзи корӣ ба таври ройгон
муќаррар карда шудааст.

Ислоҳоти №5:
Арзёбиҳои меъёрии SAIDI/SAIFI бо мақсади мониторинги шумораи
ќатъшавињои ќувваи барќ ва меъёри миёнаи давомнокии ќатъшавињо
Барои муайян кардани меъёри миёнаи шумораи ќатъшавињои ќувваи барќ
ба як муштарї дар давоми соли таќвимї (SAIFI) ва меъёри миёнаи
давомнокии ќатъшавињо ба як муштарї дар давоми соли таќвимї
(SAIDI), аз љониби ШСХК «Ќоидањои муайян намудани нишондодњои
меъёрии нишондињандањои эътимоднокии таъминоти барќ» тањия
гардида, барои корбарї ва роњандозии тартиби мазкур ба шабакањои
барќии шањрию минтаќавї дастрас карда шуданд.
Њамзамон аз љониби ЉСК «Шабакањои барќии шањри Душанбе»
низоми огоњинамоии муштариёни шањри Душанбе оид ба
ќатънамоии барќ бо сабаби иљрои корњои наќшавии таъмирї
тавассути сомонаи болозикр роњандозї гардида, зери назорати доимї
ќарор дорад.
Бо маќсади баланд бардоштани сифати таъминоти барќ, кам шудани
њолатњои ќатъшавии барќ ва назорати дурусти он, дар шабакањои
барќии шањри Душанбе амалисозии лоињаи «Таљдиди шабакањои
таќсимоти барќ ва љорї намудани назорат ва идоракунии автоматии
њисоби нерўи барќ» (АСКУЭ ва СКАДА) оѓоз гардидаст, ки татбиќи
лоињаи мазкур ба баланд шудани сифати хизматрасонињо дар
таъмини ќувваи барќ ба истеъмолкунандагон мусоидат хоњад намуд.

Барои дастрас намудани маълумотњои иловагї оид ба ин мавзуъ, хоњишмандон
метавонанд ба котиботи Шўрои машваратии назди Президенти Љумњурии
Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї бо телефони 44 601-00-27 ё
нишонии электронии secretariat@investmentcouncil.tj њамчунин ба сомонаи Котибот:
www.investmentcouncil.tj. мурољиат намоянд.
Эзоҳ: Вобаста ба ислоҳот дар самти беҳтар намудани нишондиҳандаҳои дигари
ҳисоботи “Пешбурди соҳибкорӣ”-и Бонки ҷаҳонӣ минбаъд маълумот пешниҳод карда
мешавад.

