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ՎԶԵԲ   ծրագրի ամփոփ փաստաթուղթ 

 
 

Ծրագրի անվանումը «ՄԷԿ»-ի հիդրոէլեկտրակայանների 
վերականգնում  

Երկիր  Հայաստանի Հանրապետություն 

Ծրագրի համարը 44040 

Բիզնես ոլորտ Էներգետիկա 

Պետական/մասնավոր Մասնավոր  

Խորհրդի նիստի ամսաթիվը 2012թ.նայեմբերի 13 

Կարգավիճակ  Անցել է կոնցեպտուալ 
համապատասխանության քննությունը, 
սպասվում է վերջնական ուսումնասիրություն: 

Ծրագրի ամփոփ 
փաստաթղթի 
հրապարակման 
ամսաթիվը.  
 

Ծրագրի ամփոփ 
փաստաթղթի             
թարմացման ամսաթիվը. 

 

Գնումներ  

 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁ՝ 

 

2012թ. սեպտեմբերի 13-ը 

 

 

 

2012թ.սեպտեմբերի 13-ը  

 

Սույն ծրագրի ներքո գնումների 
հնարավորություններ առկա չեն:  

 

Հարրի Բոյդ-Քարփենթեր, ծրագրի 
պատասխանատու 

boydcarh@ebrd.com 

 

Ծրագրի նկարագիրն ու 
նպատակները. 

ՎԶԵԲ-ը քննում է «Միջազգային Էներգետիկ 
Կորպորացիա» («ՄԷԿ») ԲԸ-ին 
ֆինանսավորում տրամադրելու 
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 հնարավորությունները՝ «ՄԷԿ»-ի առկա 
հիդրոէլեկտրակայանները վերակառուցելու 
նպատակով (Ծրագիր):  Ծրագրի 
շրջանակներում կվերազինվի հնացած 
սարքավորումը և կուժեղացվի Սևան-Հրազդան 
կասկադը կազմող 7  
հիդրոէլեկտրակայանների հզորությունը, 
հուսալիությունն ու արդյունավետությունը, 
այսպիսով ավելացնելով Հայաստանի 
Հանրապետությունում կայուն էներգիայի 
արտադրությունը:  

Ազդեցությունն անցումային 
շրջանի վրա. 

Առաջարկվող ծրագիրը զգալիորեն կբարելավի 
ընկերության տեխնիկական չափանիշները և 
կհամապատասխանեցնի դրանք լավագույն 
միջազգային պրակտիկաներին:  Վարկը 
էապես կաջակցի Ընկերության՝ վերականգման 
ծրագրին, որը ակնկալվում է, որ կհանգեցնի 
էներգիայի արտադրման և հուսալիության 
աճին և միևնույն ժամանակ՝ ընդհանուր 
արդյունավետության բարելավմանն ու 
ածխաթթու գազի արտանետումների 
նվազեցմանը: Բացի այդ, «ՄԷԿ»-ի 
բնապահպանական և սոցիալական 
քաղաքականությունները կվերանայվեն ՎԶԵԲ-
ի կողմից՝ համաձայն Բնապահպանական և 
Սոցիալական Գործողությունների Պլանի 
(ԲՍԳՊ), որը կապահովի բնապահպանական և 
տեխնիկական միջազգային   լավագույն 
չափանիշների որդեգրումը:   

Հաճախորդը. «ՄԷԿ»-ը գրանցվել է Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2003թ.-ին, 
հանդիսանում է Սևան-Հրազդան կասկադի՝ 
561 ՄՎտ տեղակայված հզորությամբ 
հիդրոէլեկտրակայանների սեփականատեր և 
զբաղվում է բացառապես այդ կայանների   
գործառնությամբ: Ընկերության 
բաժնետոմսերի մեծամասնությունը 
պատկանում է «ՌուսՀիդրո» ռուսական 
հիդրոէներգետիկ ընկերությանը: 

«ՌուսՀիդրո»-ն Ռուսաստանում գրանցված 
ընկերություն է, որի 60 տոկոսը պատկանում է 
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Ռուստատանի պետությանը:   Այն աշխարհում 
երկրորդ ամենախոշոր հիդրոէներգետիկ 
ընկերությունն է և ունի ավելի, քան 35 ԳՎտ 
տեղակայված հզորություն: 

ՎԶԵԲ-ի ֆինանսավորում 25 մլն ԱՄՆ դոլար՝ «ՄԷԿ»-ին տրամադրվող 
երկարաժամկետ վարկ:  

 

Ծրագրի ընդհանուր 
գումարը  

50 մլն ԱՄՆ դոլար  

Բնապահպանական և 
սոցիալական 
դասակարգում, 
ազդեցություն և 
ազդեցության մեղմացում  

ՎԶԵԲ-ի՝ 2008թ.-ի Բնապահպանական և 
Սոցիալական քաղաքականության համաձայն՝ 
Ծրագիրը դասակարգվել է Բ խմբում, նրա 
պոտենցիալ ազդեցությունը գիտակցվում է և 
առկա է այն մեղմացնելու 
պատրաստակամություն:    

Վերազինումը կունենա ընդհանուր առմամբ 
դրական բնապահպանական և սոցիալական 
ազդեցություն՝ նվազեցնելով համայնքի 
առողջապահական և անվտագության ռիսկերը 
գետի՝ հոսանքն ի վար հատվածում և 
ներմուծելով նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք 
կկրճատեն արտանետումները: Բացի այդ, 
ծրագիրը թույլ կտա արտադրել ավելի շատ 
էլեկտրականություն՝ նույն վերականգնվող 
ռեսուրների օգնությամբ:   

Երևան ՀԷԿ 1-ի ջրամբարի հողահանումը 
կարող է մասամբ ազդել ջրամբարի ջրի որակի 
վրա և առաջացնել նստվածքների գոյացում 
գետի՝ հոսանքն ի վար հատվածում: 
Այնուամենայնիվ, այս ազդեցությունները 
վերահսկելու նպատակով կօգտագործվեն 
լավագույն պրակտիկաները, և յուրաքանչյուր 
ազդեցություն ժամանակավոր բնույթ կկրի:    
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Ծրագրի շրջանակներում կհիմնադրվի և 
կիրականացվի մոնիթորինգային ծրագիր` 
գնահատելու բնապահպանական և 
սոցիալական պահանջներին 
համապատասխանությունը, ինչպես նաև 
Բնապահպանական և սոցիալական 
գործողությունների ծրագրի իրականացումը:  
ՎԶԵԲ-ը կանցկացնի ծրագրի մոնիթորինգ, 
ուսումնասիրելով Ընկերության 
բնապահպանական և սոցիալական ամենամյա 
հաշվետվությունները, և ըստ 
անհրաժեշտության այցեր կկազմակերպի՝ 
մոնիթորինգի իրականացման նպատակով:  

Բանկին կաջակցի միջազգային խորհրդատու՝ 
բնապահպանական և սոցիալական 
պահանջներին համապատասխանության 
ստուգում անցկացնելու նպատակով՝ 
հայտնաբերելու նյութական ռիսկերը և 
զարգացնելու համապատասխան մեթոդներ՝ 
խուսափելու այդ ռիսկերից կամ նվազեցնելու 
դրանք մինչև ընդունելի մակարդակները:  
Պահանջներին համապատասխանության 
ստուգումը կներառի Ծրագրի և նրա 
պոտենցիալ ազդեցության ՝ ոչ-տեխնիկական 
ամփոփագրի մշակում և հրապարակում , 
ինչպես նաև Շահագրգիռ կողմերի 
Ներգրավման Պլան՝  Հաճախորդի 
հաղորդակցությունը հիմնական շահագրգիռ 
կողմերի հետ ծրագրի ամբողջ ընթացքում 
ուղղորդելու նպատակով:      

Սույն ամփոփ նկարագիրը կթարմացվի, երբ 
պատրաստ լինեն պահանջներին 
համապատասխանության ստուգման 
արդյունքները: 

Տեխնիկական 
աջակցություն 

Առկա չէ  

 

Ընկերության 
ներկայացուցիչ՝  

Հասմիկ Ավետիսյան 
«Միջազգային Էներգետիկ Կորպորացիա» ԲԸ 
Հայաստանի Հանրապետություն, 
ք. Երևան 0012, 
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Ադոնցի փողոց 10Բ, 
Միջազգային Էներգետիկ Կորպորացիա: 
Հեռ.՝ + (374 10)  24 50 99  
       + (374 10)   23 08 12 ներքին համար. 204 
էլ-փոստ՝ hasmik.avetisyan@mek.am 
 

Բիզնես 
հնարավորություններ  

 

Բիզնես հնարավորությունների կամ գնումների 
համար դիմեք հաճախորդի ընկերությանը: 

Ընդհանուր 
տեղեկատվություն  

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   

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. 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Ծրագրերի վերաբերյալ 
Բողոքարկման Մեխանիզմ 
(ԾԲՄ) 

ՎԶԵԲ-ը հիմնել է Ծրագրերի վերաբերյալ 
Բողոքարկման Մեխանիզմը (ԾԲՄ),  որպեսզի 
այն անցկացնի անկախ ուսումնասիրություն՝ 
Բանկի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի 
առկա կամ հնարավոր վնասակարության 
մասին անհատներից կամ 
կազմակերպություններից ստացած բողոքների 
վերաբերյալ: ԾԲՄ-ին վերաբերող 
ընթացակարգի օրենքներին կարող եք 
ծանոթանալ. 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pc
m.pdf , իսկ դրա ռուսերեն տարբերակին` 
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ԾԲՄ-ի ներքո բոլոր բողոքները պետք է 
ներկայացվեն ՎԶԵԲ-ի ֆինանսավորման 
վերջին տրանշից ոչ ուշ,  քան 12  ամսվա 
ընթացքում: Կարող եք կապվել  ԾԲՄ-ի 
գործակալի (pcm@ebrd.com)  կամ  ՎԶԵԲ-ի 
համապատասխան գրասենյակի հետ, եթե 
վստահ չեք, թե ինչ ժամանակահատվածում 
պետք է ներկայացնեք բողոքը: 

________________________________________ 

 
 
Ծրագրի ամփոփ փաստաթղթերը ստեղծվում են նախքան ՎԶԵԲ-ի Տնօրենների 
Խորհրդի կողմից կատարվելիք ուսումնասիրությունը:   Ծրագրի մանրամասները 
կարող են փոփոխվել Ծրագրի ամփոփ փաստաթղթի հրապարակումից հետո: Չի 
կարելի համարել, որ Ծրագրի ամփոփ փաստաթղթերը ներկայացնում են ՎԶԵԲ-ի 
պաշտոնական քաղաքականությունը:   
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