
ՎԶԵԲ   ծրագրի ամփոփված փաստաթուղթ  

Երևանի Մետրոպոլիտենի Վերակառուցման Ծրագիր, II Փուլ  

Երկիր  Հայաստան 

Ծրագրի համարը 41356 

Բիզնես ոլորտ  
Համայնքային և բնապահպանական 

ենթակառուցվածքներ  

Հասարակական/Մասնավոր Հասարակական ոլորտ 

Բնապահպանական դաս. B 

Խորհրդի նիստի ամսաթիվը  ապրիլի 25, 2012թ. 

Կարգավիճակ   

 
Անցել է կոնցեպտուալ 

համապատասխանության քննությունը,  

սպասվում է վերջնական 

ուսումնասիրություն:  

Ծրագրի ամփոփված փաստաթղթի 

հրապարակման ամսաթիվը  
փետրվարի 15, 2012թ. 

Ծրագրի նկարագիրը  

ՎԶԵԲ-ը քննում է երկրորդ ծրագիրը` ուղղված Երևանի Մետրոպոլիտենում 

առաջնահերթ ներդրումների իրականացմանը, որի նպատակն է մեղմացնել մետրոյի 

թունելների մեջ ջրի ներթափանցումը: Ծրագրի հիմքում ընկած են վերանորոգման 

այն անհետաձգելի աշխատանքները, որոնք անց են կացվել Երևանի 

Մետրոպոլիտենի Ծրագրի I Փուլի ներքո: Սույն ներդրումը մասն է այն 

միջոցառումների, որոնք ուղղված են բարելավելու և բարեփոխելու հանրային 

տրանսպորտի ծառայությունները Հայաստանի մայրաքաղաքում: Սույն 

գործառնությունը առաջին հերթին օգուտ կբերի ցածր եկամուտ ունեցող խմբերին, 

որոնք մեծապես օգտվում են մետրոյի համակարգից, որի տեխնիկական 

սպասարկումը արդյունավետ չէ: 

 

Ազդեցությունն անցումային շրջանի վրա  

Անցումային շրջանի վրա ազդեցությունը կլինի հետևյալը.  

 Կհանդիսանա հաջողությամբ իրականացված վերակառուցման օրինակ. 
Բազմակողմանի կորպորատիվ զարգացման ծրագրի իրականացում, որն, 

ինչպես ակնկալվում է, կբարելավի ծախսերի վերահսկման և պլանավորման 

ընթացակարգերը և գործառութային արդյունավետությունը: 
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 Կհանդիսանա նոր տեխնոլոգիաների և մասնավոր ոլորտի հաջող 

մասնակցության օրինակ. Երևանում քաղաքային տրանսպորտի ոլորտի 

գլխավոր պլանին համապատասխանող էլեկտրոնային տոմսերի 

համակարգերի զարգացմանը և իրանականացմանն ուղղված աջակցություն: 

Այս համակարգերի շնորհիվ կբարելավվի տոմսերի հավաքման և 

հաշվետվության թափանցիկությունը, ինչպես նաև կապահովվի ավելի ճշգրիտ 

տեղեկատվություն տրամադրում տրանսպորտային ծառայությունների 

պահանջարկի վերաբերյալ:  
 Բարելավված հենքեր. Հանրային Ծառայության Համաձայնագրի 

իրականացում համաձայնեցված ընթացակարգով, սակագնային բանաձևով, 

ինչպես նաև պայմանագրով ապահովված կատարողականությամբ և 

հաշվետվության թիրախներով:     

Հաճախորդ  

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը, և հետագա 

վերավարկավորմամբ` Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի Մետրոպոլիտեն ՓԲԸ-ը 

(Երևան Մետրո Ընկերություն): Ընկերությունը կառավարվում է Երևանի 

քաղաքապետարանի և Տնօրենների խորհրդի կողմից: Ընկերության վերջնական 

բաժնետերը Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունն է, որին 

ներկայացնում է Երևանի քաղաքապետարանը: 

ՎԶԵԲ-ի տրամադրած ֆինանսավորումը  

Առաջարկվում է տրամադրել մինչև 5.0 մլն Եվրո վարկ Հայաստանի 

Հանրապետությանը` Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի Մետրոպոլիտեն ՓԲԸ-ի 

հետագա վերվարկավորման համար:    

Ծրագրի արժեքը  

Ծրագրի արժեքը գնահատվել է մինչև 16.75 մլն Եվրո: Ի լրումն Բանկի կողմից 

տրամադրված վարկի, Եվրոպական Ներդրումային Բանկը հաստատել է  5 մլն Եվրո 

վարկ, իսկ ԵՄ-ի Հարևանության Ներդրումային Գործիքը քննարկում է  5 մլն Եվրո 

դրամաշնորհի տրամադրումը:   

Բնապահպանական ազդեցություն  

Դասակարգվել է B դասի (2008թ.).  Բոլոր բնապահպանական և սոցիալական 

հարցերը, որոնք կապված են ռելսերի գծի առաջարկվող բարելավումների, ինչպես 

նաև մետրոյի թունել` ջրի ներթափանցման խնդրի լուծման հետ, բնորոշ են 

աշխատանքի իրականացման վայրին, և հնարավոր է դրանք հեշտությամբ 

հայտնաբերել և մեղմացնել:   Ծրագրի II Փուլի բնապահպանական և սոցիալական 

քննությունը կենտրոնանում է բնապահպանական և սոցիալական հարցերի 

գնահատման վրա, որոնք հավանաբար կապված կլինեն ջրի` թունելի մեջ 

ներթափանցման խնդրի կոնկրետ տեխնիկական լուծման հետ, երբ այդ խնդրի 

լուծման տարբերակը վերջնականացվի և հաստատվի երկրաբանական 

վերլուծության ավարտից հետո:   Ներկայումս ընթանում է թունելների և 
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ջրահեռացման ուղիների  մանրակրկիտ տեխնիկական հետազոտությունը, փորվել են 

մի շարք հորատանցքեր` ուսումնասիրելու երկրաձևաբանական և հողի 

կայունությունը, մի շարք պիեզոմետրեր են տեղադրվել ` հայտնաբերելու 

ստորգետնյա ջրերի աղյուսակը և ճնշումը, անցկացվել են  մի շարք ստուգումներ և 

ուսումնասիրություններ` հայտնաբերելու մետրոյի շինություններին հասցված 

վնասը, այդ թվում նաև կորոզիայի աստիճանը, սվաղի ամբողջականությունը և այլն:   
Ուսումնասիրությունների ընթացքում ձեռք բերված տեղեկատվությունը պետք է նաև 

թույլ տա գնահատել կորոզիայի չափը, որը  թունելների ծառայության ժամկետի 

որոշման հիմնական չափանիշներից մեկն է: Հարկ կլինի ավելի մանրամասնորեն 

մշակել ծառայության ժամկետը երկարացնելուն ուղղված հնարավոր միջոցները, 

ինչպես նաև մոնիտորինգի հայեցակարգը: Ծրագրի բնապահպանական, 

առողջապահական և անվտանգության ազդեցությունը կգնահատվի ջրի 

ներթափանցման խնդրի ամենաօպտիմալ տեխնիկական լուծումը հայտաբերելու հետ 

մեկտեղ, և այդ լուծումը կներառի համապատասխան մեղմացման միջոցառումներ:   

Տեխնիկական համագործակցություն   

Ստորագրմանը նախորդող փուլ.  

Երևանի Մետրոպոլիտենի Վերակառուցման Ծրագրի II Փուլի իրագործելիության 

ուսումնասիրություն, ներառյալ.  

 Կիրառելի տեխնիկական տարբերակների հայտնաբերումը թունելների 

ներսում և դրսում;  
 Առաջարկված տարբերակների բնապահպանական և սոցիալական 

ազդեցությունների վերլուծությունը, ներառելով, սակայն չսահմանափակվելով, 

շենքերի և այլ կառույցների վրա ունենալիք ազդեցությամբ, համայնքի և 

աշխատանքի առողջապահության և անվտանգության վրա ունենալիք 

ազդեցությամբ թե’ աշխատանքների իրականացման ընթացքում, թե’ ապագա 

գործառնության ժամանակ,   
 Ընտրված տեխնիկական լուծման կոնցեպտուալ նախագծում, և   
 Ամբողջական տեխնիկական նկարագիրը պետք է կցված լինի նախագծման և 

կառուցման պայմանագրի կնքման համար անցկացվող միջազգային մրցույթի 

փաստաթղթերին:   
(950,000 Եվրո ՎԶԵԲ-ի` Բաժնետերերի Հատուկ Հիմնադրամի կողմից 

տրամադրված ֆինանսավորմամբ)  

Ստորագրմանը հաջորդող փուլ. 

Ծրագրի իրականացման գրասենյակին աջակցում և համաձայնագրի վերահսկում, 

600,000 Եվրո կտրամադրվի միջազգային դոնորի կողմից:  

Հասարակական տրանսպորտի ոլորտին ցուցաբերվող ինստիտուցիոնալ 

աջակցություն ` քաղաքում էլեկտրոնային տոմսերի համակարգի ներդրման համար, 

200,000 Եվրո կտրամադրվի միջազգային դոնորի կողմից:  

Գնումներին կամ մրցույթին մասնակցելու հնարավորություն  
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Այցելեք. EBRD Procurement 

Տեղեկատվություն. Հեռ.` +44 20 7338 6794; Ֆաքս` +44 20 7338 7472 

Էլ.փոստ` procurement@ebrd.com 

Գնումներ  

Սույն ծրագրի ներքո գնումների հնարավորություններ առկա չեն:  

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁ  

Կատարինա Հանսեն, Գործառնությունների Ղեկավար  
hansenc@ebrd.com 

Ընդհանուր տեղեկատվություն General enquiries 

Գնումներին չառնչվող տեղեկատվություն ՎԶԵԲ-ի  ծրագրերի մասին  

Հեռ.` +44 20 7338 7168; Ֆաքս` +44 20 7338 7380 

Էլ.փոստ` projectenquiries@ebrd.com 

Հանրային տեղեկատվական քաղաքականություն (PIP)  

Հանրային տեղեկատվական քաղաքականությունը ի ցույց է դնում, թե ինչպես է 

ՎԶԵԲ-ը ներկայացնում տեղեկատվությունը և խորհրդակցում շահագրգիռ կողմերի 

հետ, որպեսզի ավելի բարձրացնի իր ռազմավարության, քաղաքականության և 

գործունեության վերաբերյալ իրազեկումը:     

Հանրային տեղեկատվական քաղաքականության տեքստին ծանոթանալու համար 

այցելեք Text of the PIP 

 

Ծրագրերի վերաբերյալ Բողոքարկման Մեխանիզմ (PCM) 

ՎԶԵԲ-ը հիմնել է Ծրագրերի վերաբերյալ Բողոքարկման Մեխանիզմը (PCM),  

որպեսզի այն Բանկի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի առկա կամ հնարավոր 

վնասակարության մասին անհատներից կամ կազմակերպություններից ստացած 

բողոքների անկախ ուսումնասիրություն անցկացնի: ԲՄ-ին վերաբերող գործընթացի 

օրենքներին կարող եք ծանոթանալ  

http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf կայքում: Ռուսերեն տարբերակի 

համար այցելեք http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf  

ԲՄ-ի ներքո բողոքները պետք է ներկայացվեն ՎԶԵԲ-ի ֆինանսավորման վերջին 

տրանշից ոչ ուշ քան 12 ամսվա ընթացքում: Կարող եք կապվել  ԲՄ-ի գործակալի ( 

pcm@ebrd.com) կամ  ՎԶԵԲ-ի համապատասխան գրասենյակի հետ, եթե վստահ չեք, 

թե ինչ ժամանակահատվածում պետք է ներկայացնեք բողոքը: 
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http://www.ebrd.com/oppor/procure/main.htm
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Ծրագրի ամփոփված փաստաթղթերը ստեղծվում են նախքան ՎԶԵԲ-ի Տնօրենների 

խորհրդի կողմից կատարվելիք ուսումնասիրությունը:   Ծրագրի մանրամասները 

կարող են փոփոխվել Ծրագրի ամփոփված փաստաթղթի հրապարակումից հետո:    
Չի կարելի համարել, որ Ծրագրի նկարագրի փաստաթղթերը ներկայացնում են 

ՎԶԵԲ-ի պաշտոնական քաղաքականությունը:   

Վերջին անգամ թարմացվել է 2012թ. փետրվարի 15-ին:   


	Երևանի Մետրոպոլիտենի Վերակառուցման Ծրագիր, II Փուլ 
	Ծրագրի նկարագիրը 
	Ազդեցությունն անցումային շրջանի վրա 
	Հաճախորդ 
	ՎԶԵԲ-ի տրամադրած ֆինանսավորումը 
	Ծրագրի արժեքը 
	Բնապահպանական ազդեցություն 
	Տեխնիկական համագործակցություն  
	Գնումներին կամ մրցույթին մասնակցելու հնարավորություն 
	Գնումներ 
	ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁ 
	Ընդհանուր տեղեկատվություն General enquiries
	Հանրային տեղեկատվական քաղաքականություն (PIP) 
	Ծրագրերի վերաբերյալ Բողոքարկման Մեխանիզմ (PCM)

