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ԿԵԱԾ – Հայկական աէրոնավիգացիա 
 
 
Երկիր՝      ՀԱՅԱՍՏԱՆ  

Ծրագրի համարը՝     52886 

Բիզնես ոլորտ՝     Ենթակառուցվածքներ Եվրասիայում 

Պետական/մասնավոր՝    Պետական 

Բնապահպանական կատեգորիա՝   Բ 

Հաստատման նախատեսված  

ամսաթիվը՝      2020թ․ սեպտեմբերի 8-ը  

Կարգավիճակը՝  Հայեցակարգն ուսումնասիրվել է, սպասվում է 
վերջնական հաստատման 

Ծրագրի ամփոփ փաստաթղթի  

հրապարակման ամսաթիվը՝     

 

Ծրագրի նկարագրությունը 

Ծրագրի նպատակն է COVID-19 ճգնաժամի աննախադեպ տնտեսական ազդեցությունների 
ժամանակահատվածում իրացվելիության անհապաղ աջակցություն տրամադրել 
Հայաէրոնավիգացիային։ Առաջարկվող աջակցությունը համահունչ է COVID-19-ի արձագանքման 
«Սոլիդարության փաթեթի» երկրորդ փուլի Կենսական ենթակառուցվածքների աջակցման 
ծրագրին (ԿԵԱԾ)։   

Ծրագրի նպատակները  

Ծրագրի նպատակն է աջակցել Հայաէրոնավիգացիային («Կազմակերպություն») հաղթահարել 
ժամանակավոր ցնցումը և կենտրոնանալ իր հիմնական գործառույթի՝ Հայաստանում անվտանգ 
օդային երթևեկության սպասարկման իրականացման վրա։  
 

Անցումային ազդեցություն 

ԱԱԱ (ակնկալվող անցումային ազդեցություն ) 65 
 
Ծրագիրն ունի հետևյալ անցումային ազդեցությունները․ 
Դիմադրողականություն- Ծրագիրը նախատեսում է հասցեագրել Կազմակերպության առկա 
իրացվելիության բացը, որն առաջացել է ճգնաժամի հետևանքով տնտեսական գործունեության 
հանկարծահաս ու նշանակալի փոփոխության արդյունքում։  
Ներառում- Կազմակերպությունը կմշակի և կիրականացնի նոր նախաձեռնություն, որը կմեծացնի 
երիտասարդների ներկայացվածությունը Կազմակերպությունում և կբարելավի աշխատանքային 
ավելի լայն հնարավորությունների վերաբերյալ իրազեկության մակարդակը։ 
 

Հաճախորդը 

«Հայաէրոնավիգացիա» ՓԲԸ (“ARMATS”) 
«Հայաէրոնավիգացիան» ՀՀ պետական սեփականության ընկերություն է և հանդիսանում է 
երկրում օդային երթևեկության վերահսկողության և կառավարման ծառայությունների ազգային 
ապահովողը։  
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ՎԶԵԲ-ի կողմից տրամադրվող ֆինանսավորում  

3,000,000.00 եվրո 
 

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 

3,000,000.00 եվրո 
 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության ամփոփ նկարագիր  

Ծրագիրը դասվել է Բ կատեգորիայի (2019 թվականի Բնապահպանական և սոցիալական 
քաղաքականություն), ցածր- միջին ռիսկայնության:  

Օդային երթևեկության նավիգացիայի և վերահսկողության ծառայությունների ազգային 
ապահովողի իրացվելիության կարիքների ֆինանսավորումը ԿԵԱԾ շրջանակներում կապված է 
տեղանքին բնորոշ բնապահպանական և սոցիալական (ԲՍ) ռիսկերի հետ, որոնք կարող են 
գնահատվել և հաղթահարվել լավ կառավարման միջոցով։  Բնապահպանական և սոցիալական 
տնտեսատեխնիկական ուսումնասիրությունը (ԲՍՏՈւ) կիրականացվի տեղում՝ համաձայն COVID-
19 արձագանքման բնապահպանական և կայունության բաժնի ԲՍՏՈւ պահանջներին։ Այն 
կներառի ԲՍ վերաբերյալ լրացված հարցաթերթի, առկա ԲՍ փաստաթղթերի ուսումնասիրություն 
և Կազմակերպության հետ հետագա քննարկումները։  

ԲՍ հիմնական ռիսկերի և ազդեցությունների շարքում պետք է հաշվի առնվեն աշխատանքի 
անվտանգությունն և առողջությունը, մատակարարման շղթան և կապալառուի կառավարումը, 
շարժակազմի և երթևեկության կառավարումը։ Առանձնակի ուշադրություն կդարձվի COVID-ին 
առնչվող արձագանքման նախագծերին, այդ թվում աշխատուժին և դրա հնարավոր 
կրճատումներին, աշխատողների, համայնքային առողջության և անվտանգության հարցերին, 
ինչպես նաև շահագրգիռ կողմերի ներգրավմանը։ 

 

Տեխնիկական աջակցություն (ՏԱ) 

Որպես այս Ծրագրի բաղկացուցիչ մաս նախատեսված են հետևյալ ՏԱ գործողությունները․ 

• ՏԱ 1: Կարողություն/հզորություն և Կանաչ գնահատում- Գործողության գնահատված 
արժեքը՝ մինչև 200,000 եվրո, առաջարկվում է ֆինանսավորել միջազգային դոնորի կողմից 
կամ ՎԶԵԲ-ի բաժնետերերի հատուկ հիմնադրամի միջոցներից (ԲՀՀ)։ 

• ՏԱ 2: Աէրոնավիգացիայի ոլորտում հմտությունների բացերի լրացում- Գործողության 
գնահատված արժեքը՝ մինչև 65,000 եվրո, առաջարկվում է ֆինանսավորել միջազգային 
դոնորի կողմից կամ ՎԶԵԲ-ի բաժնետերերի հատուկ հիմնադրամի միջոցներից (ԲՀՀ)։ 

 

Առավելությունները 

COVID-19 ճգնաժամի արձագանքում։ ՎԶԵԲ ֆինանսավորումը արդյունավետ կերպով 
հասցեագրում է շուկայի անբարենպաստ պայմաններում ստեղծված իրացվելիության բացը, օր․՝ 
COVID-19 ճգնաժամ։ 

 

Հաճախորդի կոնտակտային տվյալները  

Անուն:  «Հայաէրոնավիգացիա» ՓԲԸ 

Փոստային հասցե: Ի.Գասպարյան փ․33, Երևան 0042, ՀՀ 
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Հեռ․ +37410 292929 (ներքին. 393, 356) 

Ֆաքս:     

Էլ․ փոստ:  vahagn.minasyan@armats.am  

Վեբ կայք: www.armats.am 

 

Անցումային շրջանի ընկալումը   

Այստեղ կարող եք լրացուցիչ տեղեկություններ գտնել առ այն, թե ինչ մոտեցումներ է կիրառում 
ՎԶԵԲ-ը անցումային շրջանում առաջընթացի վրա ազդեցությունը չափելու համար։ 

 

Բիզնես հնարավորություններ 

Բիզնես հնարավորությունների կամ գնումների համար դիմե՛ք հաճախորդի ընկերությանը։ 

ՎԶԵԲ-ի հետ կապված (գնումներին չառնչվող) բիզնես հնարավորությունների համար դիմե՛ք. 

Հեռ․՝ +44 20 7338 7168  

Էլ-փոստ՝ projectenquiries@ebrd.com 

Պետական ոլորտում ծրագրերի համար այցելե՛ք ՎԶԵԲ-ի գնումներ: 

Հեռ․՝ +44 20 7338 6794 

Էլ-փոստ՝ procurement@ebrd.com 

Ընդհանուր հարցումներ 

Կարող եք անել կոնկրետ հարցումներ՝ օգտագործելով ՎԶԵԲ-ի հարցումների ձևաթուղթը։ 

 

Բնապահպանական և սոցիալական քաղաքականություն (ԲՍՔ) 

ԲՍՔ-ն և դրա հետ կապված՝ Գործունեության նկատմամբ պահանջները (ԳՊ-ներ) սահմանում է այն 
ուղիները, որոնց միջոցով ՎԶԵԲ-ն իրականացնում է իր հանձնառությունը` խթանել «էկոլոգիապես 
առողջ և կայուն զարգացումը»: ԲՍՔ-ն և ԳՊ-ները պարունակում են հատուկ դրույթներ, ըստ որոնց 
հաճախորդները պետք է համապատասխանեն տեղեկությունների հրապարակայնացման և 
խորհրդատվության մասին ազգային օրենքների կիրառվող պահանջներին, ինչպես նաև ստեղծեն 
բողոքարկման մեխանիզմ` շահագրգիռ կողմերի մտահոգությունները և բողոքները ստանալու և 
լուծումները դյուրացնելու նպատակով, մասնավորապես, հաճախորդի և ծրագրի կողմից 
բնապահպանական և սոցիալական ասպեկտների կատարողականի վերաբերյալ։ Կախված ծրագրի 
բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի և ազդեցությունների բնույթից և մասշտաբից, ՎԶԵԲ-
ը լրացուցիչ պահանջում է, որ իր հաճախորդները, անհրաժեշտության դեպքում, տեղեկություն 
հրապարակեն ծրագրից բխող ռիսկերի և ազդեցությունների մասին կամ բովանդակալից 
խորհրդակցություններ անցկացնեն շահագրգիռ կողմերի հետ, դիտարկեն նրանց կարծիքներն ու 
արձագանքեն դրանց։  

Այս կապակցությամբ ՎԶԵԲ-ի գործելակերպի վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկությունները 
ներկայացված են ԲՍՔ-ում։ 

 

Բարեվարքություն և համապատասխանություն 

mailto:vahagn.minasyan@armats.am
http://www.armats.am/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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ՎԶԵԲ-ի՝ Համապատասխանության վերահսկման գլխավոր տնօրենի գրասենյակը (ՀՎԳՏԳ) 
խթանում է լավ կառավարումը և ապահովում բարեվարքության բարձրագույն չափանիշների 
կիրառումը Բանկի գործունեության բոլոր ասպեկտներում՝ միջազգային լավագույն փորձի 
համաձայն: Բանկի բոլոր հաճախորդների վերաբերյալ իրականացվում է բարեվարքության 
պահանջներին համապատասխանության ստուգում-ուսումնասիրություն` համոզվելու, որ 
ծրագրերը չեն պարունակում Բանկի համար անընդունելի ռիսկեր բարեվարքության կամ 
հեղինակության առումով։ Բանկի համոզմամբ, ծրագրի գնահատման և հաստատման փուլերում 
խնդիրների հայտնաբերումն ու լուծումը Բանկի գործարքների բարեվարքության ապահովման 
ամենաարդյունավետ միջոցներն են։ ՀՎԳՏԳ-ն առանցքային դեր է կատարում պաշտպանիչ այս 
գործողություններում, ինչպես նաև օգնում է վերահսկել բարեվարքությանն առնչվող ռիսկերը 
ծրագրերի հետներդրումային փուլերում։  

ՀՎԳՏԳ-ն նաև պատասխանատու է ՎԶԵԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում կեղծիքի, 
կոռուպցիայի և չարաշահման կապակցությամբ մեղադրանքների հետաքննության համար: 
Ցանկացած անձ, ինչպես Բանկի ներսում, այնպես էլ նրանից դուրս, ով կասկածներ ունի, որ առկա 
են կեղծիքի կամ կոռուպցիայի դեպքեր, պետք է գրավոր զեկույց ներկայացնի 
Համապատասխանության վերահսկման գլխավոր տնօրենին էլ-փոստով՝ compliance@ebrd.com։ 
Խնդիրների մասին բոլոր զեկույցները կքննվեն ՀՎԳՏԳ-ի կողմից՝ հետագա քայլերը որոշելու 
նպատակով։ Քննվելու են բոլոր զեկույցները, այդ թվում՝ անանուն զեկույցները։ Զեկույցները կարող 
եք ներկայացնել Բանկի կամ Բանկի գործունեության ցանկացած երկրի լեզվով: Տեղեկությունը 
տրամադրելիս անհրաժեշտ է դրսևորել բարեխիղճ մոտեցում։    

Տեղեկությունների հասանելիության քաղաքականություն (ՏՀՔ) 

ՏՀՔ-ն սահմանում է, թե ինչպես է ՎԶԵԲ-ը հրապարակայնացնում տեղեկությունները և 
խորհրդակցում շահագրգիռ կողմերի հետ, որպեսզի 2020թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնելուց հետո 
նպաստի ՏՀՔ-ի ռազմավարությունների, քաղաքականությունների և գործառնությունների մասին 
ավելի լավ իրազեկմանն ու ընկալմանը: Խնդրում ենք այցելել Տեղեկությունների հասանելիության 
քաղաքականության կայքէջը՝  պարզելու, թե ինչ տեղեկություն կա ՎԶԵԲ-ի կայքում:  

Տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք կոնկրետ հարցումներ ներկայացնել՝ օգտագործելով 
ՎԶԵԲ-ի հարցումների ձևաթուղթը։ 

Ծրագրերի հաշվետվողականության անկախ մեխանիզմ (ԾՀԱՄ) 

Եթե Հաճախորդի կամ Բանկի հետ բնապահպանական և սոցիալական ասպեկտների կամ 
հրապարակայնացման հետ կապված խնդիրների լուծմանն ուղղված ջանքերն (օրինակ, 
Հաճախորդի՝ Ծրագրի մակարդակով բողոքարկման մեխանիզմի կամ Բանկի ղեկավարության հետ 
անմիջական ներգրավման միջոցով) ապարդյուն են, ապա անհատներն և կազմակերպությունները 
կարող են դիմել ՎԶԵԲ-ի՝  Ծրագրերի հաշվետվողականության անկախ մեխանիզմին (ԾՀԱՄ)՝ իրենց 
մտահոգող խնդիրների լուծումը ստանալու համար։   

ԾՀԱՄ-ն անկախ եղանակով քննում է Ծրագրի հետ կապված խնդիրները, որոնք, ենթադրաբար, 
վնաս են պատճառել (կամ, հավանաբար, կարող են վնաս պատճառել): Մեխանիզմի նպատակն է․ 
աջակցել Ծրագրի շահագրգիռ կողմերի միջև երկխոսությանը՝ շրջակա միջավայրի, սոցիալական 
ասպեկտների և հրապարակայնացման հետ կապված խնդիրները լուծելու նպատակով, պարզել, 
արդյոք Բանկը համապատասխանել է իր իսկ Բնապահպանական և սոցիալական 
քաղաքականությանը կամ իր՝ Տեղեկությունների հասանելիության քաղաքականության՝ Ծրագրին 
վերաբերող կոնկրետ դրույթներին, և, անհրաժեշտության դեպքում, վերացնել այդ 
քաղաքականություններին վերաբերող ցանկացած անհամապատասխանություն՝ միաժամանակ 
կանխելով Բանկի անհամապատասխանության դեպքերն ապագայում։ 

Խնդրում ենք այցելել Ծրագրերի հաշվետվողականության անկախ մեխանիզմի կայքէջը ՝ իմանալու 
ավելին ԾՀԱՄ-ի և նրա լիազորությունների մասին, ինչպես Դիմում ներկայացնել ստուգում 
անցկացնելու համար, կամ կապ հաստատել ԾՀԱՄ-ի հետ էլ-փոստով ipam@ebrd.com ՝ ԾՀԱՄ-ի և 
դիմում ներկայացնելու վերաբերյալ ուղղորդում և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար:  
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