OFFICIAL USE

Զանգեզու րի պղնձամոլ իբդենայ ին կոմբինատի
պարտատոմսերու մ մասնակցու թյ ու ն

Տեղաբաշ խվածու թյ ու նը:
Հայ աստան
Ծրագրի համարը:
51289
Գործու նեու թյ ան ոլ որտը:
Բնական ռեսու րսներ
Ծանու ցման ձևը:
Մասնավոր
Բնապահպանական կատեգորիան:
Բ
Խորհրդի՝ նախատեսվող ամսաթիվը:
17 սեպտեմբեր ի 2019
Կարգավիճակ:
Ստորագրված
Ծրագրի համառոտագրի անգլ երեն լ եզվով տարածու մը:
14 նոյ եմբերի 2019
Ծրագրի նկարագիր
Ներդրու մներ 11 մլ ն ԱՄն դոլ լ ար արժողու թյ ամբ առաջ նայ ին առանց
ապահովու թյ ան

պարտատոմսերու մ ,

որը

բաղկացած

պղնձ ամոլ իբդենայ ին կոմբինատի կողմից թողարկված՝
դոլ լ արի պարտատոմսերից և Բ)

է

Զանգեզու րի
Ա) 50 մլ ն ԱՄՆ

2.5 մլ րդ ՀՀ դրամի պարտատոմսերից

(համարժեք է 5 մլ ն ԱՄՆ դոլ արի ) և տեղաբաշ խված է ОТC շ ու կայ ու մ
(անմիջ ականորեն կողմերի միջ և տեղաբաշ խու մ ): Ամերիաբանկը հանդես է
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գալ իս որպես գլ խավոր համակարգող և պարտատոմսերի շ ու կայ ական
հարցերով պատասխանատու Հայ աստանի ֆոնդայ ին բորսայ ու մ :
Ծրագրի նպատակները
Վերակառու ցման

և

զար գացման

եվրոպական

բանկի

ներդրու մայ ին

միջ ոցներով կֆինանսավորվեն ներդրու մայ ին ծ րագրեր , որոնք ու ղղված
են է ներգաարդյ ու նավետու թյ ան
Ներդրու մը

համահու նչ

է

և ած խած նի

Բանկի՝

Կանաչ

երկօքսիդի

կրճատմանը:

տնտեսու թյ անն

անցման

մոտեցմանը : Ի լ րու մն, գործարքը կնպաստի երկրի կապիտալ ի շ ու կայ ի
հետագա զարգացմանը :
Անցու մայ ին ազդեցու թյ ու նը
Ծրագրի

անցու մայ ին

ազդեցու թյ ու նը

կածանցվի

նաև

հետևյ ալ

անցու մայ ին ազդեցու թյ ան որակական հատկանիշ ներից.
Առաջնայ ին որակ՝ ճկու նու թյ ու ն, որը կաջ ակցի ամենամեծ կորպորատիվ
թողարկողին միակ դասակարգված կորպորատիվ պարտատոմսերի աննախադեպ
հանրայ ին առաջ արկու մ, որն իր հերթին է ականորեն կնպաստի պարտքայ ին
կապիտալ ի շ ու կայ ի զարգացմանը՝ առաջ արկել ով բարձ րորակ վարկայ ին
ռիսկ և ներարկել ով իրացվել իու թյ ու ն պարտքայ ին կապիտալ ի շ ու կայ ին :
Երկրորդայ ին

որակ՝

կանաչ

միջ ավայ ր ,

որը

կաջ ակցի

է ներգաարդյ ու նավետու թյ անն ու արտանետու մների կրճատմանն ու ղղված
նորարարական ծրագրին , որն է լ

կներառի դիզել այ ին բեռնատարների

փոխարինմանը է լ եկտրական շ արժիչ ներով աշ խատող թեթև երկաթու ղայ ին
բեռնափոխադրման համակարգով, այ դպիսով ու ղղորդել ով դեպի կանաչ
տնտեսու թյ անը բնորոշ գազի արտանետու մներ:
Հաճախորդի տեղեկատվու թյ ու ն
«Զանգեզու րի պղնձ ամոլ իբդենայ ին կոմբինատ» ՓԲԸ
«Զանգեզու րի

պղնձ ամոլ իբդենայ ին

կոմբինատ»

ՓԲԸ-ն

Հայ աստանի

առաջ ատար հանքաարդյ ու նաբերական ընկերու թյ ու նն է , որը արտադրու մ է
Հարավայ ին Կովկասի տարածաշ րջ անու մ ծ ավալ ով ամենաշ ատ պղինձ ն ու
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մոլ իբդենը :

«Զանգեզու րի

պղնձ ամոլ իբդենայ ին

կոմբինատ»

ՓԲԸ-ի

բաժնեմասերի մեծամասն ու թյ ու նը պատկանու մ է «Քրոինմեթ» գերմանական
խմբին,

որն

իր

գործու նեու թյ ու նը

հանքարդյ ու նաբերու թյ ան ,

մետաղների

իրականացնու մ

վերամշ ակման

և

է

առևտրի

ոլ որտներու մ :
ՎԶԵԲ ֆինանսավորման համառոտագիր
11,000,000.00 եվրո
Ծրագրի ընդհանու ր արժեքը
50,000,000.00 եվրո
Բնապահպանական եվ սոցիալ ական հարցերի համառոտնկարագիր
Բ կատեգորիա (2014թ. սեպտեմբեր ): Վերակառու ցման և զարգացման բանկի
կողմից

իրականացված

Բնապահպանական

և

սոցիալ ական

պատշ աճ

ու սու մնասիրու թյ ու նը հաստատել է , որ պարտատոմսերի օգտագործ ու մը
կու նենա բնապահպանական

և սոցիալ ական

օգու տներ , մասնավորապես

դիզել այ ին բեռնատարների կրճատման հարցու մ և արդյ ու նքու մ՝
ած խածնի

երկօքսիդի

կրճատման

հարցու մ

արևմտյ ան

նաև

ժայ ռերի

բեռնափոխադրման ընթացքու մ նորարարական երկաթու ղայ ին համակարգի
տեղադրման միջ ոցով : Չնայ ած Վերակառու ցմ ան և զարգացման եվրոպական
բանկի կողմից ֆինանսավորու մ չ ի նախատեսվու մ
մաքրման

համակարգի

համար ,

սակայ ն

ջ րահեռացման ջ րի

ջ րահեռացման

ջ րի

մաքրման

համակարգի տեղադրու մը նոսրացման կառավարման համակարգերու մ ևս
կու նենա բնապահպանական
եվրոպական

բանկը

օգու տներ: Վերակառու ցման և զարգացման

հաստատել

է

Բնապահպանական

և

սոցիալ ական

գործ ողու թյ ու նների ծրագիրը շ րջ անակայ ին համաձ այ նագրի միջ ոցով,
որով կթիրախավորվեն Զանգեզու րի պղնձ ամոլ իբդենայ ին կոմբինատի
գործ ողու թյ ու նների՝

բնապահպանական

և

սոցիալ ական

կատարողականների հիմնական բարել ավու մները:
Զանգեզու րի

պղնձ ամոլ իբդենայ ին

դարաշ րջ անի

հանքարդյ ու նաբերական

կոմբինատը
կոմբինատ է ,
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հին
որն

սովետական
ու նի

հին

OFFICIAL USE

ենթակառու ցված ք

և

ղեկավարու թյ ու նն

իրականացրեց

2014թ.

տարաբնու յ թ

բարեփոխու մներ :

տեխնոլ ոգիական
Զանգեզու րի

խնդիրներ :

իրավական

կոմբինատի

նոր

կայ ու նացման

Ներկայ ու մս

պղնձ ամոլ իբդենայ ին

սկսած

և

կայ ու նու թյ ու նը

առանցքայ ին

մասն

է

կազմու մ , և անհրաժեշ տ անձ նակազմն ու բյ ու ջ են առկա են: Բազմաթիվ
բարել ավու մներ

են

իրականացվել

կոմբինատի

գործ ողու թյ ու նները

համապատասխանեցնել ու միջ ազգայ ին լ ավագու յ ն փորձ ին , մասնավորապես
Միջ ազգայ ին ֆինանսական կորպորացիայ ի Բնապահպանական և սոցիալ ական
ստանդարտներին՝

ներառյ ալ

անցու մ

ֆորմալ

Բնապահպանական

և

սոցիալ ական կառավարման համակարգի մոտեցմանը, կատարել ագործ ված
առողջ ապահական

և

անվտանգու թյ ան

համակարգերին,

ինչ պես

նաև

բնապահպանական չ ափորոշ իչ ների կատարել ագործ ված մշ տադիտարկու մ և
բազմաթիվ ու սու մնասիրու թյ ու նների և գնահատու մների նախաձ եռնու մ՝
հասկանալ ու

հանքարդյ ու նաբերու թյ ան

բնապահպանու թյ ան

վրա՝

համայ նքի

ներառյ ալ

առողջ ու թյ ու նը :

Բնապահպանական
ֆինանսական

և

կենսաբազմազանու թյ ու նն

Ընկերու թյ ու նը

ապահովու թյ ան

կորպորացիայ ի

ազդեցու թյ ու նը
թիրախավորել

մոտեցու մը

ստանդարտներ

դեպի

ու

է

իր

Միջ ազգայ ին

և օգտագործ ել

է

այ ն՝

տեղեկացնել ու առաջ նայ ին կատարել ագործման ծրագրի մասին:
Զանգեզու րի պղնձ ամոլ իբդենայ ին կոմբինատը տարածաշ րջ անու մ է ական
կշ իռ

ու նի

Համայ նքի

և համայ նքի
կողմից

ընկերու թյ ան ՝

կատարվող

կարևոր

դերակատարու թյ ու ն

ներդրու մները

նշ անակալ ից

կատարել ագործու մների

հանձ նառու թյ ու ններ
կառու ցողական,

համար

որը

հետ մեկտեղ
և

մշ տապես

պահպանու մ

է

եղել

ու նի:
են

և

վերաբերյ ալ
են և մնու մ

են

հանքարդյ ու նաբերու թյ ան

սոցիալ ական արտոնագրի գործ ողու թյ ու նը :
Զանգեզու րի պղնձ ամոլ իբդենայ ին կոմբինատը նախկինու մ ստացել

է

բազմաթիվ տու գանքներ և բնապահպանական հիմնախնդիրներով զբաղվող
հասարակական

կազմակերպու թյ ու նների

ընդդիմու թյ ու նը ,

ներառյ ալ

թափու մն ու լ իցքաթափու մն ու օդի արտանետու մ ները : Դրանցից շ ատերը
պատմական

գործ ողու թյ ու ններ ին

պղնձ ամոլ իբդենայ ին

կոմբինատը

են

առնչ վու մ

և

հանձ նառու թյ ու ն
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Զանգեզու րի
ու նի

իր
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գործ ողու թյ ու նների
իրականացվել

ընթացքու մ

անդրադառնալ

դրանց:

Արդեն

աշ խատանքներ , ներառյ ալ

են բազմաթիվ ու ղղիչ

իսկ

փոշ ու

կրճատմանն ու մշ տադիտարկմանն առնչ վող միջ ոցառու մները : Հարկ է նաև
նշ ել ,

որ

Զանգեզու րի
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հանքարդյ ու նաբերական
տարածաշ րջ ան

է

պատմու թյ ամբ :

կոմբինատ

չէ

արդյ ու նաբերական
Տարած աշ րջ անի

միայ ն

տարածաշ րջ անու մ ,

գործողու թյ ու նների

գետերը

արդյ ու նքները ,

հանքարդյ ու նաբերու թյ ան

կոմբինատը

ցու յ ց
բայ ց

են

այ լ
երկար
տալ իս

բնապահապանական

մշ տադիտարկման տվյ ալ ների վերանայ ման արդյ ու նքու մ երևու մ է , որ
Զանգեզու րի պղնձ ամոլ իբդենայ ին կոմբինատը աղտոտման նշ անակալ ից
աղբյ ու ր չ է : Ջրահեռացման ծ րագիրը հետագայ ու մ կկրճատի աղտոտող
նյ ու թերի արտանետու մներ ը և կհասնի ոլ որտի համար Եվրամիու թյ ան BREF
(Լ ավագու յ ն առկա տեխնոլ ոգիաներ )-ին հավասար ստանդարտներին:
Զանգեզու րի պղնձ ամոլ իբդենայ ին կոմբինատի համար կատարել ագործ ման
առաջ նայ ին

ոլ որտը

առողջ ապահու թյ ու նն

է,

մասնավորապես

աշ խատակիցների և ղեկավարու թյ ան մտած ողու թյ ան փոփոխու թյ ու նը ի
օգու տ առողջ ապահու թյ ան: Բանկի կողմից դիտարկվել են այ դ առու մով
բազմաթիվ հաջ ողու թյ ու ններ , բայ ց Զանգեզու րի պղնձ ամոլ իբդենայ ին
կոմբինատ գիտակցու մ է , որ նշ անակալ ից հետագա կատարել ագործ ու մներ
դեռևս

պահանջ վու մ

ենթակառու ցված քների

են:

Սրանք

առավել ապես

կատարել ագորմանն

ու

առնչ վու մ

Բնապահպանական

են
և

սոցիալ ական գործողու թյ ու նների ծ րագրի մաս են կազմու մ :
Պատշ աճ ու սու մնասիրու թյ ան մաս կազմող հիմնական ռիսկը Զանգեզու րի
պղնձ ամոլ իբդենայ ին կոմբինատի պայ մանական պոչ ամբարներն են, որոնք
տեղակայ ված են հանքարդյ ու նաբերական տարածքից 30 կմ հեռավորու թյ ան
վրա: Տարածքը չ ու նի սեյ ս միկ ակտիվու թյ ան բարձ ր ռիկս , որը ռիսկայ ին
լ ինի պոչ ամբարի համար: Հարկ է նշ ել , որ, այ նու ամենայ նիվ , այ ն գործել է
մինչ և

1970-ական

թթ.

վերջ երը

առանց

խնդիրների :

Զանգեզու րի

պղնձ ամոլ իբդենայ ին կոմբինատը առաջ իկա տարիներին նախատեսու մ է
փակել պոչ ամբարը և դիտարկու մ է տեղափոխու մ հանքարդյ ու նաբերական
տեղանքին ավել ի մոտ չ որ պոչ ամբարի : Սա կմեղմմի ռիսկի ազդեցու թյ ու նը
և

հնարավորու թյ ու ն

կընձ եռնի

Զանգեզու րի
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կոմբինատին նվազեցնել ու ջ րերի շ երտայ ին ներթափանցու մը: Սակայ ն սա
ենթակա է տարաբնու յ թ համակողմանի

գնահատման և մշ տադիտարկման

գործ ողու թյ ու նների և հետզհետե զարգանու մ է :
Բանկը և Զանգեզու րի պղնձ ամոլ իբդենայ ին կոմբինատը համաձ այ նել են
մի

շ արք

ռիսկերի

վրա

գործ ողու թյ ո ւ նների

կատարել ագործման

ու ղղու թյ ու ններով , որը կկատարել ագործի ամբողջ ական Բնապանպանական
և սոցիալ ական կատարողականը և կկենտրոնանա ներդրու մայ ին շ րջ անակի
վրա:

Բանկի

միջ ոցների

օգտագործ ման

լ րացու ցիչ

պահանջ

է

նաև

Վերակառու ցման և զարգացման եվրոպական բանկի Բնապահպանական և
սոցիալ ական

քաղաքականու թյ ան

պղնձ ամոլ իբդենայ ին

համահու նչ

կոմբինատից

լ ինել ը :

պահանջ վել ու

Զանգեզու րի
է

զեկու յ ց

ներկայ ացնել Վերակառու ցման և զարգացման եվրոպական բանկին տարեկան
կտրված քով

Բնապահապանական

Բնապահպանական

և

և

սոցիալ ական

սոցիալ ական

կատարողականի

Գործ ողու թյ ու նների

ծրագրի

վերաբերյ ալ :

Տեխնիկական համագործակցու թյ ու ն
Առկա չ է .
Ընկերու թյ ան կոնտակտայ ին տեղեկատվու թյ ու ն
Աննա Սեդրակյ ան
Anna.sedrakyan@zcmc.am
+37428533131
Բիզնես հնարավորու թյ ու ններ
Բիզնես հնարավորու թյ ու նների կամ գնու մների հարցերով կապնվել
հախաճորդի ընկերու թյ ան հետ։
Պետական հատված ի ծրագրերի համար այ ցել ել ՎԶԵԲ գնու մների բաժին․
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և
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Հեռ: +44 20 7338 6794 Email: procurement@ebrd.com
Ընդհանու ր հարցու մներ
ՎԶԵԲ ծրագրի՝ գնու մների հետ կապ չ ու նեցող հարցու մներ ․
Հեռ: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com
Հանրայ ին տեղեկատվու թյ ան քաղաքականու թյ ու ն
Հանրայ ին տեղեկատվու թյ ան քաղաղաքականու թյ ու նը սահմանու մ է , թե
ինչ պես է ՎԶԵԲ-ը տարածու մ տեղեկատվու թյ ու նը և խորհրդակցու մ
շ ահագրգիռ կողմերի հետ՝ ապահովել ու առավել լ ավ իրազեկված ու թյ ու ն
և իր ռազմավարու թյ ու նների , քաղաքականու թյ ու նների և
գործ ողու թյ ու նների ընկալ ու մ։ Խնդրու մ ենք այ ցել ել Հանրայ ին
տեղեկատվու թյ ու ն քաղաքականու թյ ան է ջ ը ստորև՝ գտնել ու ինչ պես
կարել ի է հայ ցել Հանրայ ին հատված ի խորհրդի զեկու յ ցը ։
Ծրագրի բողոքարկման մեխանիզմ
Ծրագրի

բողոքարկման

մեխանիզմ

է։

Այ ն

մեխանիզմը

ապահովու մ

է

ՎԶԵԲ
ՎԶԵԲ-ի

հաշ վետվողականու թյ ան
կողմից

ֆինանսավորվող

ծ րագրերի վերաբերյ ալ անհատների և կազմակերպու թյ ու նների կողմից
բողոքների անկախ զննու թյ ան , որոնք, պատճառել կամ ենթադրվու մ է , որ
կարող են պատճառել բնապահպանական և/կամ սոցիալ ական վնաս։
Խնդրու մ ենք այ ցել ել Ծրագրի բողոքարկման մեխանիզմի է ջ ՝ գտնել ու
տեղեկատվու թյ ու ն բողոքի ներկայ ացման վերաբերյ ալ ։
մեխանիզմի

մասնագետը

(pcm@ebrd.com)

հասանել ի

է

Բողոքարկման
պատասխանել ու

ցանկացած հարցի , որը կարող է առաջ անալ կապված բողոքի ներկայ ացման
հետ կամ գրացման և հասանել իու թյ ան չ ափանիշ ների հետ համաձ այ ն
Ծրագրի բողոքարկման մեխանիզմի ընթացակարգերի կանոնների։
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