
 

 

 

 

Հայաստան.  Ուղղահայաց շարժունության և անվտանգության բարելավման ծրագիր 

 

 

Ծրագրի անվանումը Ուղղահայաց շարժունության և անվտանգության 

 բարելավման ծրագիր 

 

Ծրագրի համարը 42417-045 

 

Երկիրը Հայաստան 

Ծրագրի կարգավիճակը Ակտիվ  

Ծրագրի տեսակը/ աջակցության 

եղանակը  
Տեխնիկական աջակցություն  

 

 

Ֆինանսավորման աղբյուրը / Գումարը ՏԱ 9494-ARM. Ուղղահայաց շարժունությոան և 

անվտանգության բարելավման ծրագիր  

Տեխնիկական աջակցության հատուկ 

հիմնադրամ 
225,000.00 ԱՄՆ 

դոլար  
 

Ռազմավարական նպատակները Բնապահպանական կայուն աճ 

Ներառական տնտեսական աճ  

Փոփոխության շարժիչ ուժերը  Կառավարում և կարողությունների զարգացում  

Գիտելիքահեն լուծումներ  

Գործընկերություններ  

Մասնավոր հատվածի զարգացում  

Ոլորտ / Ենթաոլորտ Ջրային և մունիցիպալ այլ ենթակառուցվածքներ ու 

ծառայություններ – Քաղաքային այլ ծառայություններ  

  

Գենդերային հավասարության  խթանում   Գենդերային հավասարության որոշ տարրեր 

Նկարագրություն Երևանի քաղաքապետարանը դիմել է ԱԶԲ-ին՝ խնդրելով 

օժանդակություն՝ հայթայթելու մայրաքաղաքի հին 

վերելակների վերանորոգման ֆինանսավորման միջոցներ:  

Փոքրածավալ տեխնիկական աջակցության /ՓՏԱ/ միջոցով 



կկազմվի նոր ծրագրի նախագիծ, ներառյալ 

բաղադրիչները, շրջակա միջավայրի պահպանման և 

վերաբնակեցման երաշխիքները, տնտեսական և 

ֆինանսական գնահատականները և այլն: ՓՏԱ-ի 

շրջանակներում նաև խորհրդտվություն կտրամադրվի 

վերելակների վերազինման և նորոգման գործընթացում 

ՊՄԳ հնարավորությունների վերաբերյալ: 

 

Ծրագրի հիմնավորումը և կապը 

երկրի/տարածաշրջանի 

ռազմավարության հետ 

Վերելակներից շատերի շահագործման ժամկետն անցել է, 

կամ դրանք չեն անցել պատշաճ տեխսպասարկում: 

Վերելակները հաճախ չեն աշխատում, և որոշ դեպքերում 

վերելակների վթարները վնասվածքների և մահվան 

պատճառ են դառնում: Հայաստանի կառավարությունը և 

Երևանի քաղաքապետարանը նպատակ ունեն 

բարձրացնել Երևան քաղաքի վերելակային 

ծառայությունների անվտանգությունը: ՓՏԱ-ն կհանգեցնի 

նոր նախագծի մշակմանը, որի նպատակն է փոխարինել 

հին վերելակները և ի վերջո բարելավել ինստիտուցիոնալ 

միջոցառումները և կարգավորող դաշտը: 

 

Ազդեցությունը  

Ծրագրի վերջնարդյունքը  

 

 

Ծրագրի արդյունքները   

Աշխարհագրական տեղակայումը  Երևան 

Բնապահպանական և սոցիալական գործոնների ամփոփագիր 

Բնապահպանական գործոններ  

Հարկադիր տարաբնակեցում  

Տեղաբնիկներ  

Հաղորդակցություն շահակիցների հետ, նրանց մասնակցությունն ու խորհրդատվությունը  

Ծրագրի նախագծման ընթացքում    

Ծրագրի իրականացման ընթացքում    

 



Պատասխանատու անձինք 

Պատասխանատու անձ ԱԶԲ-ում  Սեզար Լորենս  

Պատասխանատու վարչություն ԱԶԲ-ում Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայի վարչություն   

Պատասխանատու բաժին ԱԶԲ-ում ԱԶԲ-ի հայաստանյան ներկայացուցչություն 

Իրականացնող գերատեսչություն  Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն 
Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան 375010, Մհեր Մկրտչյան փող, 
շենք 5  
 
Երևանի քաղաքապետարան 
Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան 375015, Արգիշտի փող., շենք  1  

 

Ժամանակացույց 

Հայեցակարգի ընդունում  

Փաստերի հավաքագրում  

Տնօրինության կողմից վերանայում  

Հաստատում  21-ը նոյեմբերի, 2017թ. 

 

Ստուգող վերջին առաքելության ամսաթիվը -  

Ծրագրի տեղեկատվական թերթիկի վերջին թարմացումը 07-ը  դեկտեմբերի, 2017թ. 

 

 

 
ՏԱ 9494-ARM 

 
Նպատակադրում  

Հաստատում 

 
Ստորագրման 

ամսաթիվը 

 
Գործողության մեջ 

մտնելու ամսաթիվը 

   Ավարտ  
 

    Սկզբնական   Վերանայված 
Փաստաց

ի 
 

             
 

2017թ. 

նոյեմբերի 

06-ը -    

2017թ. 

նոյեմբերի 06-

ը  

           

2018թ. 

սեպտե

մբերի 

15-ը  - - 
 

              

           
 

   
Ֆինանսավորման պլան/ՏԱ-ի 

օգտագործում    
Հատկացումների ընդհանուր 

թվաքանակը 
 

ԱԶԲ 
Համաֆինա

նսավորում Գործընկեր    Ընդամենը 
Ամսա

թիվ Գումար 
 

   

Կառ

ավա

ությ

ուն  Շահառուներ 
Ծրագրի 

հովանավոր Այլ     
 

225,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,000.00  
2017թ. նոյեմբերի 

06-ը 0.00 
 

              



 
 
Ծրագրի մասին էջը 

համացանցում 
Տեղեկսատվություն 

ստանալու համար հղում 
 
Ստեղծման/գեներացմ

ան/ ամսաթիվը 

 

 
https://www.adb.org/projects/42417-045/main 
 
 

http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=42417-045 
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Ծրագրի տեղեկատվական թերթիկը (ԾՏԹ) ամփոփ տեղեկատվություն է 

պարունակում նախագծի կամ ծրագրի վերաբերյալ: Քանի որ ԾՏԹ-ն աշխատանքային 

փաստաթուղթ է, դրա սկզբնական տարբերակում գուցե ներառված չլինեն որոշ 

տեղեկություններ, սակայն նոր տեղեկությունների ի հայտ գալուն զուգահեռ դրանք 

նույնպես կներառվեն փաստաթղթում: Առաջարկվող ծրագրի մասին 

տեղեկությունները նախնական և ուղղորդող բնույթ ունեն:  

 

ԱԶԲ-ն ծրագրի տեղեկատվական թերթիկում (ԾՏԹ) պարունակվող 

տեղեկատվությունը տրամադրում է բացառապես որպես դրանից օգտվողների 

համար ռեսուրս, առանց որևէ երաշխավորության։ Թեև ԱԶԲ-ն փորձում է ապահովել 

բովանդակության բարձր որակը, այդ տեղեկատվությունը տրամադրվում է «ինչպես 

կա», առանց որևէ բացահայտ կամ ենթադրվող երաշխավորությունների, ներառյալ՝ 

առանց սահմանափակումների երաշխավորությունները առևտրային օգուտների, 

կոնկրետ նպատակի համար պիտանիության և խախտման բացառման վերաբերյալ: 

ԱԶԲ-ն, մասնավորապես, չի երաշխավորում այդպիսի տեղեկատվության 

ճշգրտությունը կամ ամբողջականությունը: 
 


	Բնապահպանական և սոցիալական գործոնների ամփոփագիր
	Պատասխանատու անձինք
	Ժամանակացույց

