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Չարլզի փող. , Չարլզ Հաուզ
Առաջին հարկ
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Կազմվել է՝

Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ,
Սեմուել Էնջինիըրինգ, Գրինուդ,
Կոլորադո, ԱՄՆ
Ուորդել Արմսթրոնգ, Լոնդոն, Անգլիա,
Միացյալ Թագավորություն

Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման համար
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Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում
Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում
Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման համակարգ
Էվապոտրանսպիրացիա
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Տեխնիկատնտեսական հիմնավորում
Գեոսինթետիկ կավային պաշտպանիչ միջադիր համակարգ
Գոլդեր Ասոշիեյթս
Գլոբալ Ռեսուրս Էնջինիըրինգ
հեկտար
Կույտային տարրալվացման հրապարակ
Կարևոր թռչնաբանական տարածք
Ցիանիդի կառավարման միջազգային օրենսգիրք (նաև Ցիանիդի մասին օրենսգիրք)
Ցիանիդի կառավարման միջազգային ինստիտուտ
Հանքաքարի և մետաղների անրդյունահանման միջազգային խորհուրդ
Միջազգային ֆինանսկական կորպորացիայի Կատարողական ստանդարտներ
Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա
Կենսամիջոցների վերականգնման պլան
Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ
Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
Բնապահպանության նախարարություն
Ոչ թթվագոյացնող
Պոտենցիալ թթվագոյացնող
Ջրերի պասիվ մաքրման կայան
Ռեկուլտիվացիա, փակում և վերականգնում
Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման պլան
Sovereign Consulting, Inc.
Հատուկ պահպանվող տարածքներ
Թրեուիք Ինվայըմենթլ Քընսալթնթս
Ուորդել Արմսթրոնգ Ինթերնեյշնլ
Համաշխարհային բանկի խումբ
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հանքի ռեկուլտիվացման, փակման և վերականգնման (ՌՓՎ) պլանի և համապատասխանաբար դրա
իրականացման վերջնական նպատակը շրջակա միջավայրի և տեղական ու ռեգիոնալ համայնքների
վրա հանքի փակման և հանքի փակումից հետո մնացորդային ազդեցությունների մեղմացումն է:
ՀՀ օրենսդրությունը և լավագույն փորձը պահանջում է, որպեսզի

հանքարդյունաբերական

ընկերությունները սկսեն հանքի փակումը պլանավորել հանքի շահագործման հնարավորինս վաղ
շրջանում, որի նպատակը հանքի վերջնական ազդեցությունների նվազեցումը և հանքի փակումից
հետո սոցիալական ու բնապահպանական հնարավորությունների ընդլայնումն է:

Ամուլսարի

ոսկու

հանքի

շահագործման

ծրագրի

(Ծրագիր)

ռեկուլտիվացման,

փակման

և

վերականգնման նախնական պլանը (ՌՓՎՊ) պատրաստվել է Գոլդեր Ասոշիեյթս Ինք (Գոլդեր)
ընկերության կողմից:
ՌՓՎ

պլանի

առաջնային

ռազմավարությունների

նպատակը

և փակումից

փակման

հետո

նախնական

նպատակների,

հողօգտագործման բոլոր տեսակները

խնդիրների,
ներառելու

նպատակով հանքարդյունահանումից առաջ և հետո կատարված գործողությունների փաստագրումը և
ներկայացումն է: Հանքի փակումից հետո հողօգտագործման մի շարք տարբերակներ շարունակվելու
են դիտարկվել Ընկերության կողմից և շահագրգիռ կողմերի ներգրավման պլանի (ՇԿՆՊ),
կենսակերպի

վերականգման

ծրագրի

(ԿՎԾ)

և

համայքային

զարգացման

ծրագիր

(ՀԶԾ)

շրջանակներում ներառվելու են շահագրգիրռ կողմերի ներգրավման շարունակական գործընթացում:
Էպիթերմալ ոսկու հանքի ծրագիրը տեղակայված է կենտրոնական Հայաստանի Գնդեվազ և Գորայք
գյուղերի միջև գտնվող լեռնային հատվածում (Նկար 01): Արդյունահանումը կատարվելու է բաց
եղանակով հանքային պաշարների շահագործման միջոցով, որի ընթացքում օգտագործվելու է
կույտային տարրալվացման հրապարակ (ԿՏՀ) և նոսր ցիանային լուծույթ, իսկ ոսկին և արծաթը
կորզվելու են ադսորբցիոն-դեսորբցիոն վերականգնման (ԱԴՎ) կայանի միջոցով: Գործողությունների
այս շարքը ներկայացված է Նկար 2-ում: Ծրագիրը պատկանում է Լիդիանին, իսկ Հայաստանում
իրականացվում է Գեոթիմ ՓԲ ընկերության կողմից (Գեոթիմ): Ծրագրի տարածքը ներառում է մոտ 600
հա խաթարված տարածքներ, որոնք տարածվում են Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերի սահմաններում:
Սույն ՌՓՎ պլանը պրոգրեսիվ ռեկուլտիվացման համապարփակ և մանրամասն ծրագրի մշակման
առաջին քայլն է հանդիսանում, որն օգտագործվելու է Գեոթիմի կողմից շահագործվող Ամուլսար ոսկու
հանքի

վերջնական

փակման

ընթացքում:

Դրանում

ուրվագծվում

են

փակման

ընդհանուր
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նպատակներն ու ռազմավարությունները, որոնք սույն նախնական պլանի թարմացմանը զուգընթաց
ևս լրամշակվելու են՝ նպատակ ունենալով զարգացնել լրամշակված և մանրամասն ՌՓՎ պլան: Սույն
նախնական ՌՓՎ պլանում փաստագրված են փակման այն նպատակներն ու ռազմավարությունները,
որոնք մշակվել են ՌՓՎ բնապահպանական և սոցիալական նախատեսված խնդիրների մեղմման և
ՌՓՎ առկա անորոշությունների նվազեցման և/կամ սույն ՌՓՎ պլանի լրամշակման և զարգացման
նպատակով:
Հիմնվելով վերանայված հանքի ծրագրի վրա, սույն փաստաթուղթը որպես լրամշակված մաս
նախատեսվում

է

հաստատման

ներկայացնել

ըստ

Հայաստանի

Հանրապետության

(ՀՀ)

կառավարության պահանջի:
Պետք է ընդգծել, որ ՌՓՎ պլանները իրենց բնույթով դինամիկ են և հանքի շահագործման սկզբնական
փուլում մշակվելով որպես փակման նպատակների ու ռազմավարությունների վրա հիմնված
նախնական

նախագծեր,

աստիճանաբար

վեր

են

ածվում

միաժամանակյա

և

վերջնական

վերականգնման գործընթացին նպաստող մանրամասն օպերատիվ նախագծեր ներառող պլանների:
Նախատեսվում է, որ փակման ռազմավարությունների կատարելագործման նպատակով սույն
նախնական ՌՓՎ պլանը թարմացվելու է և որպես վերջնական արդյունք մշակվելու են հաջող
փակման չափանիշներ և միաժամանակյա ու վերջնական վերականգնման համար ամփոփվելու են
ՌՓՎ նախագծային չափանիշները: Ապագա թարմացումներում ներառվելու են հանքի շահագործման
տարբեր փուլերի համար մշակված Ցիանիդի կառավարման միջազգային օրենսգրքի (ՑԿՄՕ),
գործողությունների

իրականացման

ուղեցույցի

(ՑԿՄՕ),

շահագործումից

դուրս

բերման

ընթացակարգերի (ՑԿՄԻ 2014) և բնապահպանական ու սոցիալական կառավարման համակարգերի
(ԲՍԿՀ) պահանջները:
Այս

նախնական

ՌՓՎ

պլանում

լուսաբանվում

են

առաջարկվող

ծրագրի

պրոգրեսիվ

ռեկուլտիվացման, փակման և փակումից հետո նախատեսվող գործողությունները: «Փակում»
«հետփակում» տերմինները տարբեր նշանակություն ունեն, որը ենթադրում է հանքի շահագործման
ժամկետի

տարբեր

փուլեր

և,

հետևաբար,

հանքի

և

շրջակա

միջավայրի

միջև

տարբեր

համագործակցային գործընթացներ: «Փակում» տերմինը վերաբերում է այն շրջանին, որի ընթացքում
կատարված գործողություններն ուղղված են հանքի փակման վերջնական նախագծային տարրերի
կազմակերպմանը (օր.՝ մակերևութային ջրերի ուղղորդիչ հանգույցների կառուցում, ընտրված
ենթակառուցվածքների ապամոնտաժում, տեղամասի հարթեցում, բուսականության վերականգնում,
կենսամիջավայրի վերականգնում, հողերի վերադաձ և այլն): Այս գործողությունները կարող են
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շարունակվել նաև հանքի փակումից հետո և պետք է համապատասխանեն փակումից հետո
հողօգտագործման նպատակներին և ՌՓՎ նախագծային նպատակներին: «Փակումից հետո» տերմինի
ներքո հասկացվում է փակման շինարարության և ջրերի կառավարման գործողություններին
հաջորդող շրջանը, երբ փակման նախագծային չափանիշներն արդեն իրականացվել են: Այս շրջանում
գործողությունները, որպես կանոն, սահմանափակվում են տեղամասի մոնիտորինգով, վերահսկմամբ
և պահպանությամբ, որը պահանջվում է ՌՓՎ իրագործման պահանջների բավարարման համար:

Նկար 01

1.1

Տեղամասի տեղադիրքի քարտեզը

Վերականգնման և փակման պահանջներ

Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան (ՄՖԿ) և Վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական
բանկը (ՎԶԵԲ) Ծրագրի բաժնետերեր են հանդիսանում և որպես այդպիսին, Գեոթիմը պարտավորվում
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օրենսդրության,

ինչպես

նաև

վերը

նշված

կազմակերպությունների պահանջներին:

1.1.1

Հայաստանի իրավական և նորմատիվ պահանջներ
Ընդերքի մասին օրենսգիրք

1.1.1.1

Հանքարդյունաբերության ոլորտը ՀՀ - ում կարգավորվում է ընդերքի մասին օրենսգրքով, որն
ընդունվել է 2012 թ – ին: Ընդերքի մասին օրենսգրքում սահմանվում են պետական կառույցների,
ընդերքօգտագործողների

իրավունքներն

ու

պարտականությունները:

Ընդերքօգտագործման

իրավունքի ձեռք բերման դիմումները դիտարկվում են ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների
նախարարության

(ԲՊԷՆ)

կողմից:

Փակման

դրույթները

ներառված

են

բնապահպանական

պահանջներում, ինչը սահմանված է 2 - րդ (հոդված 15), 5-րդ (հոդվածներ 48-60), 6-րդ (հոդված 61) և 8 րդ գլխուներում (հոդվածներ 64 -71): 49 հոդվածի համաձայն, հանքի փակման ծրագիրը պետք է
ներառի`


հանքի ֆիզիկական փակման ծրագիրը, որում ներառվում է ենթակառուցվածքների,
մեքենաների, սարքավորումների և շինությունների ապամոնտաժումը,



օգտակար հանածոյի արդյունահանման հետևանքով խախտված հողատարածքների
ռեկուլտիվացիայի,

ներառյալ`

ռեկուլտիվացիայի

ծրագիրը

հանքի

գոյության

ընթացքում (ելնելով հանքավայրի շահագործման եղանակից),


աշխատուժի սոցիալական մեղմացման ծրագիրը` օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով,



օգտակար հանածոյի արդյունահանված տարածքի, արդյունահանման ընթացքում
առաջացած
համայնքների

արտադրական
բնակչության

լցակույտերի

տեղադիրքի

անվտանգության

և

և

դրանց

առողջության

հարակից

ապահովման

նպատակով մշտադիտարկումների իրականացման ծրագիրը,


հանքավայրի շահագործման աշխատանքների ավարտից 2 տարի առաջ հանքի
փակման վերջնական ծրագրի կազմման հավաստումը,



հանքի փակման ծրագրի իրականացման ֆինանսական երաշխիքները:
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ՀՀ Կառավարության 2013 թվականի 10 հունվարի N 22-Ն որոշմամբ սահմանվում է օգտակար
հանածոների արդյունահանված տարածքի, արդյունահանման ընթացքում առաջացած արտադրական
լցակույտի տեղադիրքի և դրանց հարակից համայնքների բնակչության անվտանգության ու
առողջության

ապահովման

նպատակով

մոնիտորինգի

իրականացման,

վճարների

չափերի

հաշվարկման և վճարման կարգը:
ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի 23 օգոստոսի N 1079-Ն որոշման մեջ տրված են ՀՀ ընդերքի մասին
օրենսգրքի 69-րդ հոդվածում սահմանված բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության
դրամագլխին

հատկացումների

(այսինքն,

ֆինանսական

երաշխիք)

հաշվարկման

հատուկ

պահանջները, որոնց հիմքում սույն նախնական ՌՓՎ պլանից պատրաստած ծախսերի նախահաշվին
է, որը քննարկված է Բաժին 5.0-ում:

1.1.1.2

Վերականգնման հատուկ կանոնակարգեր

Ռեկուլտիվացման

նախահաշվային

արժեքների

հաշվարկումը

կարգավորվում

է

ՀՀ

բնապահպանության նախարարի 2012թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 365-Ն հրամանով «ռեկուլտիվացիոն
աշխատանքների նախահաշվային արժեքների հաշվարկման և ինդեքսավորման կարգ»: Այս կարգը
փոխարինում է 2004թ. ապրիլի 22-ի թիվ 95-Ն հրամանը, որին փոխարինել է N365-Ն հրամանը:
Սույն հրամանով կարգավորվում են հանքարդյունաբերական ընկերությունների ռեկուլտիվացիոն
աշխատանքների արժեքների նախահաշվարկմանը և գնահատմանը ներակայացվող պահանջները:
Կարգը հիմնված է ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 23-ի N 1079-Ն կարգի առաջին
պարբերության վրա: Բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլուխը սահմանվում է
ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 69-րդ հոդվածում: Որոշումը կապված է «Բնության և շրջակա
միջավայրի պահպանության դրամագլխի օգտագործման և հատկացումների չափերի հաշվարկման
կարգի, մասնագիտական հանձնաժողովի կազմի հաստատման» հետ:
Ոլորտը կարգավորվում է նաև ՀՀ ԲՊԷՆ «Ընդերքօգտագործման իրավունք հայցելու դիմումին կից
ներկայացվող շրջական միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատմանը, և հանքի փակման
ծրագրին ներկայացվող պահանջների մասին» 30.12.2011թ թիվ 249-Ն հրամանով: Այս հրամանի 3-րդ
հավելվածում ներկայացվում են այն պահանջները, որոնք հանքի փակման ծրագրի հաստատման
ժամանակ հաշվի են առնվում:

1.1.2
ՄՖԿ

Հանքի փակման միջազգային լավագույն փորձի ակնկալիքներ
կատարողականի

բնապահպանական,

ստանդարտները

առողջապահական

(ԿՍ),
և

Համաշխարհային

անվտանգության

բանկի

ուղեցույցները

խմբի/ՄՖԿ
և

ՎԶԵԲ
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բնապահպանական և սոցիալական քաղաքականությունն ու կատարողական պահանջները հանքի
փակման

վերաբերյալ

քիչ

մանրամասներ

են

պարունակում,

թեպետ

ՄՖԿ/ՀԲԽ

հանքարդյունաբերութան ԲԱԱ ուղեցույցները այս հարցերի վերաբերյալ առաջարկներ են ներառում:
Հանքարդյունաբերության և մետաղների միջազգային խորհուրդը (ՀՄՄԽ), միջազգային ասոցիացիա է,
որը զբաղվում է ոլորտում կայուն զարգացման լավագույն փորձի մշակման և տարածման
խնդիրներով: Այս կազմակերպության կողմից հրատարակվել է փակման պլանավորման և
ֆինանսավորման լավագույն փորձի ուղեցույցային փաստաթուղթը: Առաջարկվում է Ամուլսարի ոսկու
հանքի փակման պլանավորման գործողություններն իրականացնել նաև ՀՄՄԽ փաստաթղթի
համաձայն: Որպեսզի հանքի փակման պլանավորումը համապատասխանի միջազգային լավագույն
փորձի ակնկալիքներին/պահանջներին, հանքի փակման միասնական պլանավորման փաստաթուղթը
ներառում է համապարփակ և հեշտ կիրարկելի գործիքակազմ (Աղյուսակ 1.1):
ՀԲԽ/ՄՖԿ հանքարդյունաբերության ԲԱԱ ուղեցույցներում մատնանշվում է, որ փակման և փակումից
հետո նախատեսվող գործողությունները պետք է հաշվի առնվեն պլանավորման և նախագծման
փուլերի վաղ շրջանում: Ուղեցույցներում նշվում է, որ հանքի փակման պլանը պետք է ներառի
ֆիզիկական վերականգնման և սոցիալ-տնտեսական նկատառումները, որոնք համարվելու են ծրագրի
անբաժանելի մասը, դրա իրականացման ողջ ընթացքում: Պլանը պետք է անդրադառնա նաև ապագա
հողօգտագործման շահավետ տարբերակներին, որոնք պետք է սահմանվեն բազմաշահառու
մոտեցմամբ՝ ներառելով կարգավորող մարմիններին, տեղական համայնքներին, ավանդական
հողօգտագործողներին, հողի վարձակալներին, քաղաքացիական հասարակությունը և այլ ազդակիր
կողմերին:
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համաձայն փակման ծրագիրը պետք է համաձայնեցվի
համայնքի ղեկավարի հետ: Հանքավայրի զարգացման և գործառնական պլանավորման, ինչպես նաև
բնապահպանական

և

սոցիալական

պայմանների

և

հանգամանքների

փոփոխությունների

արտացոլման նպատակով փակման պլանը պետք է պարբերաբար թարմացվի և զարգացվի: Փակումից
հետո մոնիտորինգի տևողությունը պետք է սահմանվի ըստ առկա ռիսկերի, սակայն, տեղանքի
պայմաններից կախված, հանքի փակումից հետո մոնիտորինգը կատարվում է նվազագույնը 5
տարիների ընթացքում:
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Փակման խնդիրներ և նպատակներ

Սույն ՌՓՎ նախնական պլանում ներառված փակման նպատակներն ու խնդիրները հետևյալներն են.


Տեղական

համայնքների

և

ընդհանուր

տարածաշրջանի

համար

նախատեսել

միջոցառումներ, որոնք հնարավորություն կտան`
 Առավելագույնի

հասցնել

հանքի

առկա

ենթակառուցվածքների

վերաօգտագործումը համայնքի և շահագրգիռ կողմերի առավել լայն շրջանակի
կողմից, որտեղ դա անվտանգ է և կարող է խթանել կայունությանը ,
 Աջակցել տեղական համայնքներին դիվերսիֆիկացնել եկամուտների հոսքերը,
որպեսզի նվազեցվի հանքի փակման արդյունքում աշխատանքի կորստի հետ
առնչվող ազդեցությունը,
 Հանքի

փակումից

նպատակով

հետո

ապրուստի

աշխատուժին

միջոցների ապահովմանն աջակցելու
տրամադրել

վերապատրաստման

հնարավորություններ,
 Նվազագույնի հասցնել փակման կարճաժամկետ սոցիալական ծախսերը քանի դեռ
միջնաժամկետ սոցիալական ծրագրերը ուժի մեջ են,
 Առավելագույնի

հասցնել

սոցիալ-տնտեսական

հնարավորություններն

ու

օգուտները:


Նախաձեռնել Ամուլսարի հանքի ՌՓՎ շարունակական և ընթացիկ պլանավորման և
կառավարման գործընթացները, ներառյալ.
 Շահագործման ընթացքում ըստ կիրարկելիության իրականացնել շարունակական
պրոգրեսիվ վերականգնում
 Մշակել

ՌՓՎ

նպատակների,

ռազմավարությունների

չափանիշների հետ համատեղելի հանգույցների նախագծեր
 Մշակել նախնական ՌՓՎ ժամանակացույց

և

նախագծային
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 Մշակել վերականգնված հողատեսքերի նախնական նախագծեր և վերականգնման
պլաններ, որոնցում կներառվեն ենթակառուցվածքների և սարքավորումների
հեռացման,

խախտված

տարածքների

կայունացման

և

տարրալվացման

հանգույցների մաքրման, դատարկ ապարների լցակույտերի և բացահանքերի
կոմպոնենտները,


Փակումն այնպես նախագծել, որպեսզի նվազագույնի հասցվի լանջերի
անկայունությունը, հողերի էրոզիան և նստվածքագոյացումը,



Երկարաժամկետ,
կայունության

ֆիզիկական,

ապահովման

քիմիական

նպատակով

և

բնապահպանական

ներկայացնել

բացահանքերի

ապահով և կայուն վերջնական կառուցվածք


Երկարաժամկետ,

ֆիզիկական,

քիմիական

և

բնապահպանական

կայունության ապահովման նպատակով ներկայացնել ԴԱԼ և ԿՏՀ ապահով և
կայուն վերջնական կառուցվածք, որը համապատասխանում է շրջակա
լանդշաֆտի և հանքի փակումից հետո առաջարկվող հողօգտագործման
տեսակների հետ:


Մշակել

հանքի

փակումից

հետո

կատարված

վերականգնողական

աշխատանքների մոնիտորինգի նախնական ծրագիր:


Աշխատակիցների կրճատման գործընթացի կառավարումն իրականացնել ԵՄ 98/59
դիրեկտիվին համահունչ



Ապահովել երկարաժամկետ հանրային առողջությունը և անվտանգությունը,



Ապահովել, որ հանքավայրի փակումից հետո տարածքի հետագա օգտագործումը
շահավետ և կայուն լինի երկար տարիների ընթացքում և համապատասխանի
տեղական համայնքների և կարգավորող մարմինների փակման ակնկալիքների հետ,



Ապահովել, որ երկարաժամկետ կտրվածքով շրջակա միջավայրի, լանդշաֆտի վրա և
տեսողական ու էկոլոգիական ազդեցությունները նվազագույնի հասցվեն՝ հիմնվելով
այն ընկալման վրա, որ հանքարդյունաբերական գործունեությունը ենթադրում է
որոշակի ազդեցություններ,
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միջոցով

նվազագույնի

հասցնել

տեսողական ազդեցությունները,


Պաշտպանել մակերևութային ջրուղիները, ջրային մարմիններն ու ստորերկրյա ջրերը
հանքի փակումից հետո:



Նվազեցնել
պահպանել

էկոհամակարգային
առաջնահերթ

ծառայությունների

էկոհամակարգային

վրա

ազդեցությունները

ծառայություններից

և

ստացված

օգուտները,


Ապահովել “զրո” կենսաբազմազանության զուտ կորուստներ (ԶԿ) կամ աճ



Նկարագրել փակման նպատակները և այնպես վերապրոֆիլավորում կատարել,
որպեսզի հողատեսքերը հարևան բնական լանդշաֆտից քիչ տարբերվեն



Նախքան հանքարդյունաբերական ազդեցություններն առկա բուսատեսակների և
պայմանների վերականգնման, սերմերի, տնկիների տեղական տեսակների լրացմամբ,
բնական վերաճի խթանման նպատակով հանքի տարածքում և դրա հարակից
ենթակառուցվածքների տարածման գոտիներում, ներառյալ բեռնատարների և այլ
տրանսպորտային միջոցների օգտագործման արդյունքում վնասված տարածքներում,
վերականգնել վնասված հողերն ու բուսականությունը



Շահագրգիռ կողմերին տեղեկացնել միջազգային լավագույն փորձի և ոլորտի
կանոնակարգերի պահանջների մասին, և ներկայացնել նրանց, թե որքանով են ծրագրի
ՌՓՎ նպատակներն ու ռազմավարությունները համապատասխանում այդ լավագույն
փորձին և սպասելիքներին,



Գնահատել և հաշվի առնել ծրագրի ավարտական հողօգտագործման հնարավոր
այլընտրանքային տարբերակները.
 Այլ հնարավոր այլընտրանքները, որոնք կարող են նախատեսվել փակումից հետո
ծրագրի տարածքի օգտագործման տեսանկյունից ներառում են հետաքրքրություն
ներկայացնող բուսաբանական և կենսաբազմազանության այլ ասպեկտներ:
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 Վերականգնել ծրագրի տարածման գոտու հնարավորինս մեծ տարածք, որը պետք
է

համապատասխանի

բացահայտված

հետփակման

հողօգտագործման

տեսակների հետ, ներառյալ արոտներն ու գյուղատնտեսական հողերը:
Սույն

նախնական

ՌՓՎ

պլանում

ներկայացվում

են

ծրագրի

«փակման

նախագծային»

հասկացություններն ու նմանատիպ միջավայրերում գործող և հաջողությամբ փակված այլ ՌՓՎ
հանքարդյունաբերական ծրագրերի միջազգային փորձը: Հանքի շահագործման ողջ ընթացքում
փոփոխվող պայմանների հաշվի առնման և մանրամասների ընդգրկման նպատակով սույն պլանը
պարբերաբար վերանայվելու և զարգացվելու է:

1.3

Եզրակացություններ

Այս բաժնում ամփոփ ներկայացված են Ամուլսարի ՌՓՎ պլանի մշակման համար օգտագործված
եզրակացությունները: Դրանք տրամադրվել են Samuel, MDA, GRE, Praetorian, Sovereign, և Golder
ընկերությունների կողմից և մշակվել են տեխնիկա-տնտեսական ուսումնասիրության (ՏՏՈՒ) հանքի
հատակագծերի, նախագծերի, ազդեցությունների գնահատման և մեղմման միջոցառումների համար:
Գեոթիմը

մշակելու

պրակտիկաների

և

շահագործելու

պահանջների

է

Ծրագիրը

համաձայն

արդյունաբերական

(Հանքարդյունաբերության

լավ
և

մետաղների միջազգային խորհուրդ (ՀՄՄԽ) և միջազգային ֆինանսական
կորպորացայի կատարողականի ստանդարտներ (ՄՖԿ ԿՍ)), իսկ ցիանիդի
արտադրությունը, տեղափոխումը և օգտագործումը պետք է կատարվեն Ցիանիդի
միջազգային օրենսգրքի (ՑԿՄԻ, 2014)՝ ներառալ շահագործումից դուրս բերման և
փակման պահանջներին համապատասխան:
Մնացորդային ոսկու վերականգնման նպատակով, հարթակի վրա հանքաքարի
վերջին

շերտի

տեղադրումից

հետո

տարրալվացումը

և

ջրով

ողողումը

շարունակվելու է 8 ամիսների ընթացքում
Տարրալվացումից և ողողումից հետո, ջրածնի պերօքսիդով ցիանիդի քայքայումը և
լվացումը շարունակվելու է ևս 10 ամիս կամ մինչև ցիանիդի թույլատրելի
կոնցենտրացիաների գրանցում
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Ցիանիդի քայքայման ցիկլի ավարտից հետո, սկսվելու է ջրի պասիվ մաքրման
գործընթացը, որի նպատակը հոսքաջրերում ծանր մետաղների և սուլֆատի
թույլատրելի կոնցենտրացիաների ստացումն է
Վերջապես, արտահոսքեր և «կոնտակտային ջրերի» հոսակորուստներ առաջացնող
ինֆիլտրացիոն հոսքի սահմանափակման նպատակով ԿՏՀ-ը ծածկվելու է ԷՏ
ծածկաշերտով:
Համապատասխան ԷՏ ծածկաշերտերի կառուցումից հետո ԴԱԼ -ից և ԿՏՀ-ից
արտահոսքերի մոնիտորինգը շարունակվելու է 5.5 տարիների ընթացքում:


Ջարդիչ կայանի, հանքի տեխսպասարկման արհեստանոցի և պահեստների, ԱԴՎ
կայանի տեղամասի վերականգման շրջանակներում կատարվելու է հիմնական
կառուցվածքների և շենքերի ապամոնտաժում և/կամ ավելի փոքր հանգույցների
քանդում, տարածքի վերահարթեցում, որին հաջորդելու են բոլոր խախտված հողերի
վրա բուսածածկի վերականգնման աշխատանքները:



Փակման

գործընթացում

առաջարկվում

է

ներառել

հանքարդյունահանման

սարքավորումների, նյութերի, կառուցվածքների և ենթակառուցվածքների հեռացման և
բուսածածկի

վերականգնման

աշխատանքները՝

թողնելով

մոտեցնող

այն

ճանապարհները և/կամ այն հանգույցները, որոնք անհրաժեշտ են իրականացվող
մոնիտորինգի կամ փակումից հետո որոշվելիք հողօգտագործման կարիքների
բավարարման համար: Հիմնական հանքատար ճանապարհը պահպանվելու է՝
համայնքների կողմից օգտագործման նպատակով


Շահագործման փուլում Ամուլսարի ծրագիրն ապահովելու է մոտ 770 մարդու
զբաղվածություն: Փակման շրջանում այս թիվը փուլ առ փուլ կնվազի: Պահանջվող
հաստիքների հետագա մանրամասները մշակելու են փակմանն առավել մոտ
շրջանում:



Հանքի

շահագործման

վերականգնման

ընթացքում

գործընթացները

և

համայնքների

ներգրավման,

սոցիալ-տնտեսկան

կենսակերպի

զարգացմանն

ուղղված

գործողությունները պատշաճ կերպով իրականացվելու են Գեոթիմի կողմից, որոնք էլ
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որոշ

սոցիալ-տնտեսական

ազդեցությունները:
Որպեսզի համայնքի կամ տարածաշրջանի կայուն զարգացման վրա հանքարդյունաբերական
ծրագիրը

դրական

ազդեցություն

ունենա,

անհրաժեշտ

է,

որ

փակման

նպատակները

ազդեցությունները ծրագրի մեկնարկի և հանքի շահագործման ողջ ընթացքում հաշվի առնվեն:

և
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Ծրագրի տարածքը բնութագրվում է 39°47”08’ -39°40”40’ հյուսիս և 45°45”04’ to 45°39”13’ արևելք
աշխարհագրական կոորդինատներով:
Ազդակիր համայնքներն են՝ Գորայք, Գնդեվազ, Սարավան համայնքներն ու Ջերմուկ քաղաքը:
Սարավանի գյուղական համայնքը բաղկացած է երեք փոքր գյուղերից (Սարավան, Սարալանջ և
Ուղեձոր), իսկ Ջերմուկը ներառում է Ջերմուկ քաղաքն ու Կեչուտ գյուղը: Սարավան և Գնդեվազ
Գյուղերը գտնվում են Վայոց Ձորի մարզում, հանքավայրից համապատասխանաբար 5կմ հարավարևմուտք և 7կմ դեպի արևմուտք, իսկ Գորայքը գտնվում է Սյունիքի մարզում՝ հանքավայրից
մոտավորապես 5կմ դեպի հարավ-արևելք: Ջերմուկ քաղաքը գտնվում է Վայոց Ձորի մարզում`
հանքավայրից մոտավորապես 10կմ հյուսիս-արևմուտք, իսկ ծրագրի ենթակառուցվածքին ամենամոտ
հատվածքից 7կմ հեռավորության վրա: Ջերմուկ քաղաքի մաս կազմող Կեչուտի փոքր համայնքը
գտնվում է հանքավայրից մոտավորապես 7կմ դեպի հյուսիս:

2.2

Ընդհանուր նկարագիրը

Հաջորդ բաժիններում ներկայացվում են ծրագրի տարածքի ընդհանուր նկարագիրը, որում ներառված
են.


Լանդշաֆտ, կլիմա և տեղագրություն



Հողօգտագործում և բնապատկերի որակ



Կենսաբազմազանություն և բուսածածակ



Ջրային պաշարներ



Երկրաբանա/կան առանձնահատկություններ



Տեկտոնիկա և սեյսմիկություն



Ենթակառուցվածքներ և հաղորդակցություն
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Լանդշաֆտ, կլիմայական պայմաններ և տեղագրություն

Երկրի տարածքի մեծամասնությունը լեռնային է, իսկ տարածքների մեծամանսության դեպքում
բարձրությունները

տատանվում

են

ծովի

մակերևույթից

1500

և

բարձր

մակարդակներում՝

բարձրանալով մինչև ծմբ 4090մ (Արագած լեռ): Տարածաշրջանի ռելիեֆը բնութագրվում է լեռներով,
բլուրներով և գետահովիտներով, իսկ ցածր բարձրություններում՝ մեղմ թեքվող սարահարթերով:
Ծրագրի տարածքի սահմաններում անտառածածկ տարածքներ չկան: Տարածաշրջանի ստորոտներում
տարածված

են

բարձրլեռնային

մարգագետնային

լանդշաֆտները,

լեռնային

տարածքներում՝

բարեխառն մարգագետնային տարածքները, իսկ գագաթներին՝ ալպիական բուսականությունը:
Հայաստանի կլիման, որպես կանոն մայրցամաքային է և բնութագրվում է տաք ամառներով և ցուրտ
ձմեռներով: Ծրագրի բարձր տարածքներում ձմեռները որպես կանոն առավել խստաշունչ են, իսկ
ձնածածկը որոշ դեպքերում մնում է մինչև հունիս:
Ոսկեբեր քվարցիտներ պարունակող հանքավայրը տեղակայված է Ամուլսար լեռան ԾՄ 2500-2988մ
բարձրությունների վրա, որը գտնվում է Զանգեզուր լեռնաշղթային հյուսիսային հատվածում:
Լանդշաֆտը կարելի է բնութագրել ճեղքված ժայռային մերկացումներով և խորը կիրճերով, որոնք
զուգակցվում են սառցադաշտային հողակտորներով և հովիտներով: Ամուլսարի ծրագրի կենտրական
հատվածը կազմված է մոտ 7 կմ դեպի հյուսիս-արևմուտք և հարավ-արևելք ձգվող լեռնաշղթայի
լեռնային ռելիեֆից, որում էլ ձգվում է նաև Ամուլսար լեռը:
Ծրագրի տարածքի լանդշաֆտների հիմնական տիպերը հետևյալներն են.

2.2.2



<2000 մ ծմբ մշակովի և բնակեցված ցածրադիր ստորոտային տարածքներ



2000 մ-2300 մ ծմբ անտառածածկ կիրճեր ու ստորոտներ



2300 m-2500 մ ծմբ առավել բարձրադիր արոտավայրեր



2500 m-2700 մ ծմբ Բարձրլեռնային բլուրներ



>2700 մ ծմբ ժայռոտ լեռնագագաթներ:

Հողօգտագործում և բնապատկեր

Ծրագրի ազդակիր տարածքներն օգտագործվում են որպես անասունների արածեցման (ներառյալ
ավանդական

սեզոնային

և

ամենօրյա

արածեցումը),

խոտհունձի,

մշակաբույսերի

աճեցման
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տարածքներ ու ծիրանի այգիներ: Լեռան գագաթին մոտ տարածքներն առավել քիչ է օգտագործվում
նման նպատակների համար: Մշակովի հողերը կենտրոնացած են առաջարկվող ԿՏՀ տեղամասի
շուրջ` Գնդեվազ գյուղից դեպի հարավ: Ծրագրի ողջ ազդակիր տարածքում կատարվում է
դեղաբույսերի ու խոհարարական նպատակներով օգտագործվող բույսերի ու սնկերի հավաք:
Տարածքում որոշակիորեն զարգացած են նաև ձկնորսությունն ու որսորդությունը:
Լանդշաֆտն ու բնապատկերը բազմազան են և վիզուալ ազդեցության հնարավոր ընկալիչների`
տուրիստների և այցելուների, ինչպես նաև Ջերմուկի ու հարակից գյուղերի բնակիչների կողմից
գնահատվում են տարբեր պատճառներով: Բազմաթիվ մարդիկ այցելում են Ջերմուկ առողջության
կազդուրման նպատակով: Հանգստի կազմակերպման նպատակով լանդշաֆտի օգտագործումը
կատարվում է տեղական համայնքների կողմից: Այնուամենայնիվ, բնության հատուկ պահպանվող
տարածքների (ԲՀՊՏ) զարգացման պետական ռազմավարության և գործողությունների ազգային
ծրագրի (2003-2010թթ), նախատեսվել է ստեղծել 11 նոր ԲՀՊՏներ, այդ թվում` Ջերմուկում մեկ նոր
ազգային պարկ:

2.2.3

Կենսաբազմազանություն և բուսածածկ

Հայաստանը գտնվում է Կովկասի Կենսաբազմազանության թեժ կետում, որը բացահայտվել է
տարածաշրջանի կենսաբազմազանության միաջազգային նշանակության և հատկապես ֆլորայի մի
քանի տաքսոնոմիական խմբերի շատ բարձր մակարդակի էնդեմիզմի պատճառով:
Ծրագիրը գտնվում է երկու կարևոր թռչնաբանական տարածքների միջև (Ջերմուկի և Գորայքի
ԿԹՏներ)՝ ենթալպյան և լեռնային խոտհարքներից և արոտավայրերից կազմված բնական հաբիտատ:
Տարածքում առկա են այլ բուսականության փոքր ներկայացուցչական տարածքները, այդ թվում, գիհու
մացառներ և տեղայնացված խոնավ տարածքներ:
Ենթալպյան

մարգագետիններ

զբաղեցնում

են

բարձր

բարձրություների

վրա

տեգղակայված

տարածքները (Սովորակբար ԾՄ 2450մ-ից բարձր), իսկ Ամուլսարի լեռնային զանգվածի հարավային
վերջնամասում՝ Արշակ գագաթը շրջապատող տարածքներում առկա են ալպիական բուսականության
որոշ տարրեր:
Ենթալպյան մարգագետիններից ձևավորվում է ժայռոտ հաբիտատների մատրիցա, որտեղ աճում է ՀՀ
Կարմիր գրքում որպես կրիտիկական վիճակում գտնվող տեսակ գրանցված Մատնունի ծիրանավոր
բուսատեսակը:
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Լեռնային մարգագետինները և արոտավայրերը դիտարկվում են սկսած ԾՄ 1800մ բարձրությունից
մինչև ենթալպյան գոտին: Կարմիր գրքյան որոշ կենդանատեսակներ հանդիպում են նաև Ծրագրի
ազդակիր տարածքում:
Բուսածածկը խիտ է, իսկ տարածքում առկա են բազմազան սնման աղբյուրներ, որոնց շնորհիվ
կենսաբազմազանությունը այդքան բազմազան է: Ինչպես և բնորոշ է Հայաստանի այս հատվածին
Ծրագրի տարածքը հարուստ է բազմաթիվ հաբիտատներով, որոնք լանջերին և հովիտներում խոնավ
են կամ խոնավությունը միջինից բարձր մակարդակի է, ինչպես նաև դիտարկվում են մակերևութային
ջրեր:

2.2.4

Ջրային ռեսուրսներ

Ծրագրի տարածքը պարունակում է բազմաթիվ մակերևութային ջրեր, որոնք բաղկացած են սեզոնային
ձնհալոցքային գետերից և մի քանի ժամանակավոր հոսքերից: Որոտանը հոսում է դեպի հարավ`
Սպանդարյան ջրամբար:
Ջրամատակարարման խողովակի և ոռոգման ջրանցքի միջոցով Որոտանի ջրհավաք ավազանի
աղբյուրներից ջրերը հավաքվում են և սահմանափակ քանակությամբ տրվում է Գնդեվազ գյուղին:
Շահագործման ժամանակ, ջրագիծը ուղղորդվելու է, ըստ անհրաժեշտության հանքի ցանկացած
հանգույցի շուրջ և գործելու է հանքի փակումից հետո ու հետփակման ընթացքում:
Ջերմուկ քաղաքը սպա զբոսաշրջության և հանքային ջրերի արտադրության համար օգտագործում է
երկրաթերմալ աղբյուրների ստորգետնյա ջրերը:
Տարածքի ջրի նմուշներում իզոտոպների հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ Ջերմուկի
աղբյուրները կապ չունեն Ամուլսարի վրա առկա ստորգետնյա և մակերևութային ջրերի հետ: Նույն
ուսումնասիրության շրջանակներում հանգել ենք այն եզրակացության, որ Սպանդարյան ջրամբարի
ջրերը չեն հոսում Կեչուտի ակունք և, որ Կեչուտի ակունքից հոսող ջրերը ստորգետնյա հոսքաջրեր են,
որոնք ներթափանցել են Սպանդարյան-Կեչուտ թունել (Գոլդեր, 2013):

2.2.5

Երկրաբանական կառուցվածքը

Ծրագրի տարածքում ամենավաղ ձևավորված ապարները տեղակայված են Սարավանի լիցենզիայի
տարածքի հյուսիսարևմտյան հատվածում և ներկայացված են Պալեոցենի ծովային նստվածքներով,
որոնք կազմում են անհարթ կերպով կոնգլոմերատներ են առաջացնում:
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Այս կոնգլոմերատները ծածկված են հրաբխային տուֆի նրբաշերտով (<20 մ), որը բնորոշվում է
կարբոնատային երակային տիպի հիմնային մետաղների հանքայնացմամբ: Այս հանքային շերտերը
անհամաչափորեն ծածկված են հրաբխանստվածքային բրեկչիաների շերտով, որում առկա են
բազմաթիվ բազալտային ինտրուզիաներ (<2 մ հաստության): Այս հատակային շերտերը ավելի ուշ
ճեղքվել են խոշոր անդեզիտային տիրույթով, որը Ամուլսար լեռան լիթոլոգիական կազմում
գերակշռում է: Ամուլսպարի հանքային մարմիններից մակաբացված դատարկ ապարների զգալի
հատվածը լինել են անդեզիտային պորֆիրիտներ, որը լիցենզիայի տարածքում կավի առկայությամբ
ենթարկվել է խիստ ձևափոխությունների:
Ամուլսարի ոսկու հանքը տեղակայված է Ամուլսար լեռան լեռնաշղթայի երկայնքով՝ հրաբխային
անդեզիային պերֆիրիտներում և հրաբխաբեկորային ապարներում, որոնք ծածկում են վերևում
նկարագրված լիթոլոգիական շերտերը: տեղական մասշտաբի խզվածքների հանքայնացմանը
մասնակցող հեղուկները ազատ տեղաշարժվել են, ձևավելով ոսկու բարձր պարունակությամբ
հանքայնացված տարածքներ: Արդյունքում, բազմաթիվ կիսա-ուղղահայաց կառուցվածքներում
դիտարկվում է տեղայնացված ոսկու բարձր պարունակությամբ հանքայնացում: Ոսկու ցածր
պարունակությամբ հանքայնացման մեծ ծավալներ են դիտարկվում բրեկչիաներում:

2.2.6

Տեկտոնիկա և սեյսմիկություն

Ամուլսարի լիցենզիայի տարածքը գտնվում է սեյսմիկ ակտիվ արաբական-եվրասիական սալի
սահմանային հատվածում: Պատմական գրառումները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում սկսած ՄԹԱ
600 մինչև 2003թ. տեղի են ունեցել փաստագրված և ուժգին 107 երկրաշարժեր: Ըստ պատմական
տվյալների վերջին 900 տարիների ընթացքում տեղանքում տեղի են ունեցել ուժգին, իսկ վերջին երեք
դեպքերում

խիստ

ուժգին

երկրաշարժեր:

Հիմնվելով

Գոլդերի

սեյսմիկության

գնահատման

ուսումնասիրության (Գոլդեր, 2014)՝ լիցենզիայի տարածքին վերագրվել է ընդհանուր առմամբ միջին
աստիճանի սեյսմիկ վտանգ:

2.2.7

Ենթակառուցվածք և հաղորդակցություն

Ամուլսարի տարածքը մայրաքաղաք Երևանից գտնվում է մոտ 170կմ հեռավորության վրա: Մուտքը
տարածք կատարվում է M2 և H42 մայրուղիների, ինչպես նաև Գնդեվազից ԿՏՀ և Կեչուտից
բացահանքեր և ԴԱԼ տանող գրունտային ճանապարհի միջոցով: Ընդհանուր առմամբ տարածքի
էլեկտրամատակարարումը կայուն է և կատարվում է պետական ցանցից: Մինչդեռ որոշ տներ ունեն
գազով կենտրոնական ջեռուցման հնարավորություն, որպես էներգիայի աղբյուր օգտագործվում են
նաև աթարը և չոր փայտը:
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Տեղամասի հանգույցների հատակագիծ

Բոլոր հանգույցների առաջարկվող հատակագիծը ցուցադրված է Նկար 2-ում և ներկայացնում է հանքի
շահագործման ժամկետի ավարտի պատկերը: Առաջարկվող հանգույցների մեծամասնությունը
գտնվելու են երկու բացահանքերի տեղանքներից դեպի հյուսիս և արևմուտք: Ծրագրի հիմնական
բաղադրիչները կազմված են հետևյալ տարրերից, որը ցուցադրված է Նկար 2-ում.


Բացահանքեր



Դատարկ ապարների լցակույտ, ներառյալ.
 պարզարաններ
 կոնտակտային ջրերի ավազան
 ջրի պասիվ մաքրման կայան (ՋՊՄԿ)



Ոսկու ցածր պարունակությամբ հանքաքարի լցակույտ



Մանրացված հանքաքարի կույտ/բեռնաթափման հարթակ



Չտեսակավորված հանքաքարի կույտ



Բացատար և մերձատար ճանապարհներ



Ջարդիչ կայան



Վերգետնյա հոսքագիծ և դարսիչ համակարգ



Կույտային տարրալվացման համակարգ, այդ թվում`
 Կույտային տարրալվացման հարթակ
 Լուծույթի ավազան և անձրևաջրերի ավազան
 ԱԴՎ հանգույց
 Նստեցման ավազան և մակերևութային ջրերի դերիվացիոն ջրանցքներ
 ՊՋԿ
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Տեխսպասարկման արհեստանոց և գրասենյակներ



Ժամանակավոր շինարարական ճամբեր



Կենցաղային կեղտաջրերի մաքրում



Կենցաղային և արտադրական թափոնների աղբավայր, և



Պայթուցիկների պահեստարան



Հողավերցման տարածք



Քարհանքեր
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Ամուլսարի հանքավայրի շահագործումը նախատեսվում է իրականացնել բաց եղանակով՝ 9
տարիների ընթացքում: Արտավազդես և Տիգրանես տեղամասերը շահագործվելու են նախքան Էրատո
տեղամասը, որտեղ հանքաքարին հասնելու համար դատարկ ապարների ավելի մեծ մակաբացում է
պահանջվում:

Տիգրանեսի

և

Արտավազդեսի

հանքային

մարմինների

դատարկ

ապարները

կառավարվելու են ԴԱԼ -ում, իսկ Էրատոյի տարածքի դատարկ ապարները հանքի շահագործման
ավելի ուշ փուլերի ընթացքում օգտագործվելու են Տիգրանեսի և Արտավազդեսի տարածքների
մասնակի լցման նպատակով: Ոսկու ցածր պարունակությամբ հանքաքարի կույտը տեղադրվելու է
ԴԱԼ վերին սահմանին և նախատեսվում է վերաարդյունահանել ու մշակել ՀԾԺ ավարտին:
Առջարկվող ԿՏՀ-ը գտնվում է Ամուլսար լեռան արևմտյան կողմում, նրա ամենամոտ կետը Գնդեվազից
գտնվում է մոտավորապես 1.2կմ դեպի հարավ, իսկ բացահանքերից ուղիղ գծով մոտավորապես 6կմ
հեռու (Նկար 2).
ԿՏՀ-ն տեղակայվելու է հովտի լցված հողատարածքում, և ենթադրվում է, որ այն ունենալու է
մոտավորապես 104 միլիոն տոննա տարողություն: Այն ներառում է կուտակման ավազաններ և ԱԴՎ
կայանը՝ հարթակի հարևանությամբ: Հանգույցների բոլոր գործընթացները նախագծվել են զրոյական
արտանետումներով:
Անհրաժեշտ կլինի տեղաշարժել տեղամասի արևմտյան եզրով անցնող էլեկտրահաղորդման գծերը և
կկառուցվի նոր 110 կՎ ենթակայան:
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Էրատոյի բացահանքից մոտ 2.5կմ դեպի հյուսիս տեղակայվելու են ջարդիչ հանգույցը, վերգետնյա
հոսքագիծը, տեխսպասարկման արհեստանոցները, հանքի գրասենյակային շենքը և այլ փոքր
կառույցներ, որոնք անհրաժեշտ կլինեն ծրագրի շահագործման համար: Առաջարկվող ԿՏՀ տեղամասը
գտնվում է ջարդիչ կայանից մոտավորապես 6կմ դեպի արևմուտք (8.5կմ ճանապարհով): Արևմտյան
ուղղություն ունեցող լեռնաշարով ռելիեֆի շնորհիվ հոսքագծի ուղին հարմար է, այն համեմատաբար
կայուն թեքությամբ իջնում է մինչև ԿՏՀ-ի եզրային մասում գտնվող հանութաբարձման հանգույց:
Մանրացված հանքաքարը մոտավորապես 5.3կմ տեղափոխվելու է ծածկված վերգետնյա հոսքագծով:
Հանքաքարը տարրալվացման հարթակի կենտրոնից բաշխվելու է շարժական և բեռնիչ ու
բեռնաթափիչ համակարգով փոխակրիչների ցանցով և ավարտվելով ճառագայթային դարսիչում:
Հանաքարը դարսվելու է 8մ հզորությամբ շերտերով, առավելագույնը մինչև 120մ բարձրությամբ:
Առաջարկվող հոսքագծին զուգահեռ կառուցվելու է ճանապարհ, որն ապահովելու է հոսքագծի
տեխսպասարկման և զննման նպատակով ավտոմեքենաների մուտքը, ինչպես նաև լեռան գագաթին
ջարդիչի և արտադրական ենթակառուցվածքներին մոտենալու համար: Հողի խախտումը նվազագույնի
հասցնելու, ինչպես նաև տեխսպասարկման համար ազատ մուտք ապահովելու նպատակով
օպտիկամանրաթելային, ջրա- և էլեկտահաղորդման գծերը նույնպես տեղակայվելու են այս
միջանցքում:
Առաջարկվում է Դատարկ ապարների լցակույտի տեղամասը կառուցել Ամուլսար լեռան հյուսիսարևելյան կողմում, Էրատոյից մոտավորապես 2.5կմ դեպի հյուսիս: ԴԱԼ -ը բաղկացած է լինելու
դատարկ ապարների լցակույտից, կոնտակտային ջրերի ավազանից և լցակույտից ներքև տեղակայված
պասիվ

ջրամաքրման

կայանից:

Դատարկ

ապարների

լցակույտը

ծածկվելու

է

ցածր

թափանցելիություն ունեցող կավային ծածկաշերտով, որը բաղկացած է լինելու երկրորդ անգամ
սեղմված ենթահողից:
Դատարկ ապարները տեղադրվելու են միջադիր համակարգի վրա: Լցակույտի հիմնամասից
արտահոսող ցանկացած կոնտակտային ջուր (հնարավոր արտահոսքերից և աղբյուրներից) անցնելու է
այս շերտով, ապա հանգույցի եզրային հատվածից ուղղվելու է ստորգետնյա ցամաքուրդային
պարզարան (եզրային պարզարան), որտեղ այն նախքան բաց թողնումը վերահսկվելու է և ուղարկվելու
է ԿՏՀ: Թթվային ապարի դրենաժի և արտահոսքերի առաջացումը մեղմմելու նպատակով ԴԱԼ -ում
թթվագոյացնող ապարներն առանձնացվելու և հատուկ չեզոք շերտում են տեղադրվելու:
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2.4

Հանքի վերականգնման և փակման ընդհանուր վիճակը

2.4.1

Փակման նախագծային ռազմավարություն
Բնապահպանական

2.4.1.1

Ամուլսարի հանքի փակման նպատակների իրականացման նպատակով, անհրաժեշտ են լինելու
ստորև ներկայացված վերականգնման ռազմավարություններն ու գործողությունները


Ծրագրի ողջ ընթացքում բուսատեսակների հավաքում, պահեստավորում և բուսական
համակեցությունների վերականգնում



Հանքի շահագործման ընթացքում, որտեղ հնարավոր է ազդեցության ենթարկված
տարածքների պրոգրեսիվ վերականգնում



Ժամանակավոր շենքերի և կառույցների հեռացում՝ դրանց նպատակին ծառայելուց
հետո



Երբ շահագործման համար ԴԱԼ, ԿՏՀ, բացատար և հանքատար ճանապարհները և
բացահանքերն

այլևս

անհրաժեշտ

չլինեն

դրանց

վերատրամատավորում

և

վերահարթեցում


Վտանգավոր և կենցաղային թափոնների պահեստավորում, հեռացում



Էրոզիայի նկատմամբ դիմացկուն և կայուն հողատեսքեր ստանալու նպատակով
նախագծում և բուսականության վերականգնում



Փակումից

հետո

նպատակով

հողօգտագործման

խախտված

նպատակենրին

տարածքներում

համապատասխանության

բուսածածկի

վերականգնում՝

առաջնահերթությունը տալով տեղական տեսակներին և բուսականության տիպերին,
որոնք գոյություն են ունեցել տարածքում նախքան հանքարդյունահանումը:
ՌՓՎ նպատակներում ներառված է նաև կենսաբազմազանության վերականգնման բաղադրիչը:
էկոհամակարգերն ու կենսաբազմազանությունը պահպանելու կամ ամրապնդելու նպատակով
այնպիսի

միջոցառումների

միջոցով,

ինչպիսիք

են

օրինակ

գիշատիչ

թռչունների

համար

բնադրավայերերի ապահովումը, լեշակեր տեսակների սննդային շղթայում կերի արհեստական
ավելացումը, բուսական համակեցությունների կամ հազվագյուտ տեսակների վերականգնումը,
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էկոհամակարգային ֆունկցիաների և ծառայությունների վերականգնումը, ծրագրի անմիջապես
տարածքում այս նպատակի ձեռքբերմանն ուղղված ռազմավարությունները ներկայացվելու են ՌՓՎ
պլանի թարմացումներում: Հանքարդյունահանման ավարտական փուլերի ընթացքում Էրատո
բացահանքը հողալցվելու է մինչև այնպիսի բարձրության ապահովումը, որը կկանխի լճակի
առաջացումը:
Էրատոյի արդյունահանման ընթացքում կկատարվի Արտավազդեսի և Տիգրանեսի բացահանքերի
մասնակի հողալցնում, որի համար օգտագործվելու են Էրատոյի դատարկ ապարները: Մատնունի
Ծիրանավորի պոպուլյացիայի վերականգնման համար հաբիտատի տրամադրման նպատակով
բացահանքերի սահմանային հատվածները կարող են թողնվել առանց ծածկման:

Աշխատուժ, սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ և համայնքներ

2.4.1.2

Փակման աշխատանքային, սոցիալ-տնտեսական և համայնքային նպատակներին հասնելու համար
իրականացվելու են հետևյալ ընդհանուր ռազմավարությունները.


Հանքի
շահագործման
ընթացքում
աշխատուժի
վերապատրսատում
և
հմտույթունների/կարողությունների կառուցում` հատուկ շեշտադրելով հանքի
փակումից առաջ վերապատրաստման կարևորությունը



Հնարավոր սոցիալական/մշակութային նպատակներով հանքի ենթակառուցվածքների
օգտագործման բացահայտում` դրանք համայնքապետարաններին ապահով և կայուն
կերպով փոխանցելու նպատակով



Փակմանն ընդառաջ կրճատումների ապահովում,
ժամանակին խորհրդատվություն և կառավարում



Հանրային ծառայությունների վերադիտարկում և հանքի փակման արդյունքում
սպասվող հանրային ծառայությունների հնարավոր կրճատման խնդրի լուծմանն
ուղղված միջոցառումների մշակում



Ըստ համայնքային զարգացման պլանների՝ տեղական համայնքների շարունակական
մասնակցություն հանքի փակման պլանավորման գործընթացին, ներառյալ` հողերի
վերադարձմանը ու հանձնման ընթացքում դրա կանխատեսված վիճակի ներգրավման
միջոցով



Դեմոգրաֆիական փոփոխությունների վերահսկում և հանքի փակման սոցիալական
պլաններում արդյունքների զետեղում



Հանքի փակման արդյունքում սպասվող պոտենցիալ սոցիալական ազդեցությունների
և այդ ազդեցությունների մեղմացման միջոցառումների բացահայտում



Հանքի շահագործման ընթացքում տնտեսական դիվերսիֆիկացիայի խթանում:

ներառյալ

արդյունավետ

և
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ԲՍԱԳ/ՏՏՈՒ գործընթացների շրջանակներում որոշվել/քննարկվել են մի քանի տարբերակներ, որոնք
կարող են հզորացնել փակման արդյունքները և պետք է հաշվի առնվեն հանքի զարգացման և
շահագործման փուլերի ընթացքում, ինչպես նաև Գեոթիմի համայնքային զարգացման և ապրուստի
միջոցների վերականգնման աշխատանքների շրջանակներում իրականացվեն: Ներկայումս
կիզակետում է համայնքային կայուն զարգացման ծրագրերի մշակումը, որի շնորհիվ տեղում
գոյություն ունեցող տնտեսությունը աջակցություն կստանա և կդիվերսիֆիկացվի նաև հանքի
շրջանակներից դուրս:

2.4.2

Ամուլսարի հանքի փակման ընդհանուր գործողություններ
Շինարարությունից հետո խախտված հողերի վերականգնում

2.4.2.1

ՌՓՎ շինարարության ընթացքում խախտված տարածքները հնարավորիս սահմանափակվելու են
մինչև նախկինում խախտված տարածքները: Շահագործման նպատակների համար չօգտագործվող
տարածքների նկատմամբ կիրառվելու են հետևյալ ռազմավարությունները:


Սարքավորումների և ժամանակավոր կառույցների, շենքերի և այլ կառույցների
ապամոնտաժում,

որոնք

անհրաժեշտ

չեն

շահագործման

աշխատանքների

կազմակերպման համար


Շինարարական թափոնների հեռացում



Լանջերի վերահարթեցման աշխատանքներն իրականացվելուեն կայուն և էրոզիայի
նկատմամբ դիմացկուն հողատեսքեր, որոնք համատեղելի են հանքի փակումից հետո
հողօգտոգրծման և ջրերի կառավարման ռազմավարությունների հետ



Բացահանքի լցանյութից վերև գտնվող բացահանքի լանջերը շարունակելու են մնալ
մերկ՝ ծառայելով որպես գիշատիչ թռչուների բնադրավայրեր:

2.4.2.2

Բուսականության վերականգնում

Պահանջվելու է բուսականության մի շարք տիպերի, այդ թվում` ցածր բարձրության լանջերին
անտառների և թփուտների, մարգագետինների, ենթալպյան բուսական համակեցությունների, խոնավ
տարածքների

վերականգնում:

Բուսականության

վերականգնման/

վերահիմնման

համար

օգտագործվելու են տեղական տեսակներ, որի նպատակը նախքան հանքի ազդեցությունը առկա
բուսականության տիպերի վերականգնումն է: Բացառություն է հանդիսանում ամերիկյան բարդու
օգտագործումը, որը երբեմն օգտագործվում է գոյություն ունեցող ճանապարհների և բնակավայրերին
կից պետական մայրուղիների երկայնքով և կարող է օգտագործվել ցածրադիր տարածքներում ըստ
լանդշաֆտի համապատասխանության հանքի շահագործման տեսողական ազդեցության նվազեցման

2015թ. նոյեմբեր

24

11381597DE 013 R3 Rev0

համար: Ամերիկյան բարդին տնկվելու է ցածրավայրերում` միայն ձևափոխված լանդշաֆտի
համատեքստում: Նախատեսվում է, որ տեսողական ազդեցության մեղմման նպատակով ծառերը
կարող են տնկվել հանքի շահագործման վաղ շրջանում: Այս նպատակով տնկիների աճեցման համար
հիմնվել

է

երկու

տնկարան,

որոնցից

մեկը՝

բնիկ

տեսակների

աճեցման

նպատակով,

անհրաժեշտության պարագայում ապահովելու համար տնկիների պահանջվող քանակը: Ծառերի
ընտելացմանը խթանելու և որոշ տեղական աշխատատեղեր ապահովելու նպատակով տնկարանները
հիմնվել են մոտակա գյուղերում: Տնկարանների արդյունավետության ապահովման նպատակով
ներկայումս իրականացվում է մասնագիտական վերահսկողություն, իսկ որոշ ծառեր արդեն տնկվել են
վերականգման վայրերում:
Հանքի տեղանքի հյուսիսային և արևմտյան հատվածներում՝ ԿՏՀ երկայնքով, նախատեսվում է
տեղական խառը անտառային ծառատեսակների և գիհու հետագա հիմնում, մասնավորապես այն
վայրերում, որտեղ կան Կովկասյան խառը անտառների մնացորդներ:
Նախատեսվում է վերականգնել նաև լեռնային մարգագետինները և ենթալպյան բուսականությունը:
Ներկայումս իրականացվում է սերմերի հավաքման մեկ ծրագիր, որի նպատակը համապատասխան
տեսակների բավարար քանակությամբ սերմերի հավաքումն է: Որոշ բուսականության տիպերի
համար հնարավոր է անհրաժեշտ լինի հողաշերտի տրանսլոկացիա: Նախանական փորրձարկումները
լրացվելու են դաշտային փորձարկումների ծրագրով, որն իրականացվելու է նախքան հանքի փակումը
և տարբեր մեթոդների կիրառմամբ: Լեռան բուսական համակեցություններից շատերը կախված են
վեգետատիվ վերականգնումից, այլ ոչ թե սերմնային վերաճից: Հետևաբար, բացի տնկարաններից
անհրաժեշտ է լինելու հիմնել ևս մեկ տնկարան՝ խոտի և խոտային բույսերի աճեցման համար, որոնք
օգտագործվելու են վերականգնման ծրագրում:
Կրիտիկական վիճակում գտնվող Մատնունի Ծիրանավոր բուսատեսակի պոպուլյացիան ողջամիտ
ժամկետում պետք է վերականգնվի հանքի շահագործումից առաջ առկա իր չափերին: Այս տեսակի
բնապահպանական պահանջների և պոպուլյացիայի պարամետրերի ամբողջական ընկալման
նպատակով ՀՀ ԳԱԱ բուսաբանության ինստիտուտի, Քեմբրիջի համալսարանի և «ՏԵԿ» ընկերության
համագործակցության շրջանակներում նախատեսվում է փորձարկումներ կատարել: Դրա նպատակը
հանքի փակումից հետո սույն տեսակի աճման համար նոր տարածքներում ժայռային հաբիտատների
ստեղծումն է: Հետազոտական ծրագիրն իրականացվելու է 2014թ.-ից մինչև առնվազն 2018 թվական:
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Օժանդակ հետազոտություններ

Հանքի շահագործման ընթացքում բուսականության վերականգնման փորձարկման նպատակով մի
քանի ստուգիչ մեթոդներ են առաջարկվում: Արդյունքներն

ապագայում օգտագործվելու են

վերականգնման հաջող, պրոգրեսիվ ծրագրի մշակման նպատակով: Փորձարկումներում հաշվի են
առնվելու հետևյալ պարամետրերը.


Որոշել յուրաքանչյուր տարածքի թիրախային բուսական համակեցությունները, որոնք
պետք

է

վերականգնվեն՝

համակեցությունների

վրա

հիմնվելով
և

հանքի

հաշվի

շահագործումից

առնելով

առաջ

լանդշաֆտի

առկա

հիմնական

փոփոխությունները:


Տեսակների ընտրություն. օգտագործվելու են տեղական տեսակները, բացառությամբ
առանձին դեպքերի, որտեղ հնարավոր է այլընտրանքային տեսակների հստակ
հիմնավորում

կատարել:

Պահանջվող

բույսերը

ստացվելու

են

տեղական

տնկարաններում, որոնք հիմնվել են հանքի տարածքի վերականգնման նպատակով:
Ծրագրի տարածքում առկա յուրաքանչյուր հիմնական բուսական համակեցության
համար

պահանջվող

բուսատեսակների

ցանկերը

քննարկվելու

են

մի

քանի

փորձագետների կողմից


Որոշվելու են այս բուսական համակեցությունների պահպանման համար պահանջվող
ֆիզիկական, քիմիական, կլիմայական պարամետրերը և հողատեսքերի ակնկալվող
հետագա օգտագործման տարբերակները, ինչպես նաև տեսակների ընտրության
գործընթացում

օգտագործված

տեղեկատվությունը

և

տեղամասի

նախապատրաստման արդյունքները:


Մակերևույթի նախապատրաստման մեթոդները, ներառյալ հողի օգտագործում, այլ
ծածկանյութեր, սեղմման և /կամ ճահճացման կրճատում կամ պահեստավորված
սնուցիչ միջավայրի օգտագործում



Ըստ անհրաժեշտության, հողի հատկությունների բարելավման մեթոդներ, ինչպիսիք
են՝ հողի բերրիության, խոնավության պահպանման, կառուցվածքի ապահովման կամ
հնարավոր թունավոր տարրերի առկայության կրճատման և հողի թթվայնության կամ
ալկալիության մեղմմանն ուղղված բարեկարգման աշխատանքներ
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Բուսածածկի վերականգնմանն ուղղված հետազոտությունների ծախսերը դիտարկվելու են որպես
շահագործման ծախսեր և չեն ներառվելու հանքի փակման ծախսերի նախահաշվարկներում:
Մասնագետների կողմից կատարվում են նաև հազվագյուտ բուսատեսակների, ներառյալ՝ Մատնունի
Ծիրանավորի տարածման մեթոդների հետազոտություններ: Այս աշխատանքների մեծամասնությունն
ղեկավարվելու է ՀՀ բուսաբանության ինստիտուտի և Քեմբրիջի համալսարանի Բուսաբանական այգու
միջև գործընկերության համաձայնության շրջանակներում:

Էրոզիայի վերահսկում, ջրի դերիվացիոն համակարգեր և ջրաբանական
կառուցվածք

2.4.2.3

Սույն նախագծերի հանքի ամբողջ տարածքի մակերևութային ջրերի կառավարման պլանը մշակվել է
Գոլդեր ընկերության կողմից (Գոլդեր, 2016): Այս պլանում ներառվելու են տեխնիկատնտեսական
մակարդակի

ճարտարագիտական,

էրոզիայի

և

նստվածքների

վերահսկման

միջոցառումներ,

նախագծային չափանիշներ: Սույն պլանն օգատգործվելու է որպես հենք մոնիտորինգի ծրագրերի
մշակման համար` գնահատելու համար հաջողության չափանիշները, որոնք օգտագործվելու են
պրոգրեսիվ ՌՓՎ գործողությունների համար, ինչպիսիք են.


Որևէ ծածկանյութով հողի մակերևույթի պաշտպանություն



Մերկացած հողերի պաշտպանություն (կամ ժամանակահատվածի կրճատում)



Արտահոսքի արագության վերահսկում



Ջրանցքների էրոզիայի նվազեցում



Նստվածքների հավաքում

Փակման ընթացքում հեռացված բաղադրիչների հողը պետք է վերատրամատավորվի/հարթեցվի,
փխրեցվի և վերականգնվի: Մակերևութային ջրերի ջրուղիներն ու ավազանները շահագործվելու և
պահպանվելու են հանքի շահագործման ընթացքում` համաձայն տեղանքի ընդհանուր ջրային
հաշվեկշիռի ու մակերևութային ջրերի կառավարման պլանի (Գոլդեր, 2016). Հանքի փակմանը
զուգընթաց, ջրերի կառավարման միջոցները փոփոխվելու են` զարգացման տարածքի հիմնական
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ջրհավաքներում ապահովելու նախքան զարգացման առկա պայմանները, փակման պլանում
գոյություն ունեցող ճանապարհների ու հանգույցների ջրերի կառավարման համար: Փակման փուլի
դրենաժի

կառավարման

պլանի

նպատակը

փակման

լանդշաֆտի

համար

երկարաժամկետ

կտրվածքով կայուն դրենաժի համակարգի ապահովումն է:
Մակերևութային ջրերի ջրուղիներն ընդհանրապես տեղակայված են բացատար ու հանքատար
ճանապարհների հարևանությամբ: Ճանապարհների հետ առնչվող ջրուղիները, ներառյալ` RD-1, RD-2,
RD-3 և RD-6 շահագործումից հետո պահպանվելու են: Այդ ջրուղիները նկարագրված են ստորև: RD-3
լցվող

արտահոսքերը

շարունակելու

են

տեղափոխվել

RD-3

ճանապարհի

հարևանությամբ

տեղակայված C-1 և հատված լանջերից վերև C-4 ջրուղիներով: Այս ջրուղիները պահպանվելու են նաև
փակման ընթացքում: C-1 և C-4 ջրուղիներով արտահոսքերը տեղափոխվում են PD-15 մաքրման
ավազան, որի միջադիր համակարգը կազմված է քարալիցքից և C-1 ու C-4 ջրուղիներից: PD-15-ից
ջրերը ողոման միջոցով լցվում են C-1, տեղափոխելով ջուրը դեպի 2 x 1.2մ կուլվերտներ, որոնք հատում
են RD-3-ը և հոսելով դեպի PD-14 նստեցման ավազան: PD-14 ավազանի կողային լանջերն ու
խորությունը կրճատվելու են (միջին խորությունը պետք է 2մ-ից պակաս լինի):
Ողողման ամբարտակի երկայնքով կատարվելու է բովանցքի փոփոխություն, որպեսզի ջրի
սակավության պայմաններում ևս հնարավոր լինի ամբարտակի ողողումը և ջուրը լցվի ավազան, ապա
բնական ռելյեֆի շնորհիվ տեղափոխվի: Բովանցքը և PD-14-ից դուրս եկող խողովակը հեռացվելու են,
իսկ տարածքը ռեկուլտիվացվելու է: Եթե անհրաժեշտ է, մակերևութային ջրերի հանգույցների
պաշտպանության նպատակով կատարվելու է դրանց լրացուցիչ երեսապատում:
Շահագործման ընթացքում RD-1, RD-2 և RD-6 լցվող հոսքաջրերը ճանապարհի երկայնքով ցածրադիր
հատվածներում տեղակայված կուլվերտների միջոցով սովորաբար տեղափոխվում են ճանապարհի
տակ: Կենտրոնացված հոսքաջրերը ճանապարհի կողային ջրուղիների միջոցով տեղափոխվում են
դեպի կուլվերտներ, ապա անցնում ճանապարհի տակ: Ճանապարհի կողային ջրուղիները և ԿԼՊները
պահպանվելու են փակման դրենաժային համակարգում` շարունակելով թույլ տալ, որպեսզի ջուրը
բնական բարձրադիր տարածքներից հոսի ճանապարհից ներքև:
Փակման պլանում հեռացվող և վերականգնման ենթակա ճանապարհներից մակերևութային ջրերի
հոսքուղիներ RD-4, RD-7, RD-9 և RD-10 հարթեցվելու են: Բոլոր կուլվերտներն ու անձրևաջրերից
պաշտպանության համար

երեսպատումը

հեռացվելու է:

հարթեցված տարածքում բուսականությունը վերականգնվելու է:

Էրոզիայի

նվազեցման նպատակով
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PD-12-ը աշխատանքային նստվածքների ու ջրի կուտակման ավազան է, որն օգտագործվելու է
շահագործման ընթացքում առաջացած փոշու նստեցման համար: Հանքի փակմանը զուգընթաց այս
ավազան հողալցվելու և հարթեցվելու է` տարածքի տեղագրական վիճակի վերականգնման համար:
Խախտված տարածքները վերականգնվելու են` էրոզիայի նվազեցման նպատակով, իսկ լցվող ջրերը
չորացվելու են հարթեցված տարածքից շթային եղանակով:
Փակման փուլի հանգույցների էրոզիայի վերահսկման և մակերևութային ջրերի կառավարման
պրակտիկաները առավել մանրամասնորեն նկարագրված են 3-րդ բաժնում և ըստ անհրաժեշտության
կարող են ներառել դերիվացիոն խրամուղիների և բերմաների, իջվածքային ճահճուտների,
թեքահատակների, էներգիայի ցրիչների, երեսպատիչների, կուտակման և հոսքաջրերի ավազանների
կառուցման աշխատանքներ:

Ամուլսարի հանքի փակման ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ

2.4.3
2.4.3.1

Տեղական ակնկալիքներ

Տեղական համայնքները ընդհանուր առմամբ սատարում են Ամուլսարի ոսկու հանքի զարգացմանը:
Բնակչությունը մեծ ակնկալիքներ ունի ծրագրի իրականացման արդյունքում աշխատատեղերի
ստեղծման և տնտեսկան զարգացման առնչությամբ: Որպես այդպիսին, տեղական բնակչությունը մեծ
սպասումներ ունի Ծրագրից:

2.4.3.2

Գեոթիմի աշխատակիցների կրճատումը

Հանքի աշխատողների կրճատումները կարգավորվում են ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով, որտեղ
սահմանվում է. Արտադրության ծավալների կրճատման (հանքի փակում), գործատուն պարտավոր է
աշխատողին կրճատման օրվանից մեկ ամիս առաջ գրավոր ծանուցել այդ մասին: Ի հավելումն, ՎԶԵԲ
ԿՊ2 շրջանակներում, եթե ծրագիրը նախատեսել է կոլեկտիվ կրճատումներ, որը սահմանված է ԵՄ
98/59 դիրեկտիվի 1-ին հոդվածում ապա պետք է ազգային օրենսդրությանը ու լավագույն
պրակտիկային համահունչ բացասական ազդեցությունների մեղմման պլան մշակվի` հիմնված
խտրականության բացառման և խորհրդատվության սկզբունքների վրա:
Ընկերությունը չի պարտավորվում աշխատողների համար ներդրումներ կատարել կենսաթոշակային
կամ

որևէ

այլ

հիմնադրամում,

կամ

որևէ

աշխատողի

համար

կենսաթոշակային

պլան

ստեղծել/պահպանել: Այդ պատճառով, անկախ այն փաստից թե քանի տարի է աշխատակիցն
աշխատել ընկերությունում, հանքի փակմանն ընդառաջ պարապուրդի դեպքում, աշխատակիցը
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ստանալու է չօգտգործված արձակուրդների փոխհատուցում (եթե այդպիսիք կան) և մեկ ամսվա միջին
աշխատավարձը:

Տեղական գործազրկություն և դրա հետ կապված սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ

2.4.3.3

Հաշվի առնելով ծրագրի սոցիալ-տնտեսական համատեքստը, գոյություն ունի հանքի և տեղական
բնակչության միջև սոցիալ-տնտեսական կախվածության առաջացման բարձր հավանականությունը:
Հանքի փակման դեպքում ուղղակի և անուղղակի աշխատանքներով զբաղված տեղացի բնակիչները
մնում են գործազուրկ: Տեղական մատակարարման շղթան, որը հիմնվել է հանքին ապրանքներով և
ծառայություններով մատակարարելու համար հիմնված է հաճախորդների առկայության վրա և
առանց

ծրագրի

կդադարի

աշխատել,

եթե

նախքան

փակումը

եկամուտների

հոսքերը

չդիվերսիֆիկացվեն:
Ի

հավելումն,

սովորաբար

հանքարդյունաբերական

ընկերությունները

հանքի

շահագործման

ժամկետի վերջում կատարում են համայնքային զարգացմանն ուղղված ծախսեր: Սովորաբար, դա
կատարվում է վաղ շրջաններում, որպեսզի էական փոփոխություններ արձանագրվեն փակման
ժամանակ:

Հանքի

շահագործման

ընթացքում,

ընկերության

կողմից

համայնքի

զարգացման/կառավարման պլանները (կամ դրանց համարժեքը) պետք է այնպես պատրաստվեն, որ
երկարաժամկետ օգուտներ բերեն շրջակա համայնքներին՝ օգնելով ցրել տեղական ազդեցությունները
և զարգացնել տնտեսական գործողություններ, որոնք կայուն են նույնիսկ հանքի փակումից հետո:
Գեոթիմի նպատակն այս օգուտների ձեռքբերումն է:

2.4.3.4

Հողօգտագործման ավանդական ձևեր և մշակութային ժառանգություն

Ծրագրի տարածքը տեղաբնակների կողմից ավանդաբար օգտագործվել է ամռանը կենդանիների
արածեցման, խոտհարքի, վաճառքի և սպառման նպատակներով դեղաբույսերի ու սնկերի հավաքի,
ծիրանի մշակության և որսի ու ձկնորսության համար: Տարածքում առկա են բազմաթիվ տարբեր
տարիքի և նշանակության հնագիտական տարրեր, որոնք հայտնաբերվել են ՇՄԱԳ ելակետային
ուսումնասիրությունների շրջանակենրում:

2.4.3.5

Հողի ձեռքբերման հետևանքով կայուն տնտեսական դիրքի խախտում և
ապրուստի միջոցներ հովվի ծառայություն մատուցելու շնորհիվ

Հողի ձեռքբերման հետևանքով կենսակերպի վրա ազդեցություն, կենսամիջոցների
վերականգնման պլան Ամուլսարի հանքի ծրագրի շինարարության ու շահագործման
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համար պահանջվող հողերը գտնվում են Գնդեվազ ու Սարավան համայնքներում: Որոշ
հողեր ազդեցության են ենթարկվելու նաև Գորայքի համայնքից: Պահանջվող հողերի որոշ
մասը անհրաժեշտ է լինելու միայն հանքարդյունահանման ընթացքում: Փակման ժամանակ
այս հողերը վերականգնվելու են և խորհրդակցությունից և տեղական համայնքների հետ
ներգրավմամբ, կփոխանցվեն համայնքին` վերջինիս օգտագործման համար:
Ազդեցության են ենթարկվելու հետևյալ հողակտորները՝
ԿՏՀ- 252 մասնավոր հողակտորներ. ձեռք է բերել 234 հողակտոր, մնացածի ձեռքբերման
գործընթացը կսկսի 2016թ. մարտին
Ջարդիչից մինչև ԿՏՀ փոխակրիչ- մոտ 22 մասնավոր հողակտորներ, որոնք ընկած են
փոխակրիչի երկու կողմերից 30 մ բուֆերային գոտում: Այս հողակտորների ձեռքբերման գործընթացը
կսկսի 2016թ. մարտին:
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3.0

ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՌԵԿՈՒԼՏԻՎԱՑՄԱՆ, ՓԱԿՄԱՆ ԵՎ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3.1

ՌՓՎ պլանի հիմնական բաղադրիչները

Տեղամասի հիմնական հանգույցներն ու հատակագիծը համառոտ քննարկվեցին 2.3 բաժնում: Դրանք
այն տարածքներն են, որոնց համար հանքի շահագործման ավարտին պահանջվում է իրականացնել
ՌՓՎ: Վերջիններս առավել հանգամանալից քննարկվում են այս բաժնում: Հանքի շահագործման
ժամկետի ավարտին ծրագրի հիմնական հանգույցների դասավորության քարտեզը ներկայացված է 02
նկարում: Փակումից հետո ռելիեֆի վերականգնման նախնական ծրագիրն ու նախագծային
չափանիշները ներկայացված են 01-06 գծապատկերներում: ՌՓՎ պլանի իրականացման ծախսերի
նախահաշվարկը
յուրաքանչյուր

ներկայացված

գործողության

է

5-րդ

բաժնում,

մանրամասները

և

որտեղ
հաջորդ

ներկայացված

են

ենթաբաժիններում

նաև

փակման

ներկայացված

գործողությունների մեթոդները:
Հանքարդյունահանման և հանքային ռեսուրսների մաշակման շրջանակներում Ծրագիրն ընդգրկելու է
հետևյալ տարրերը.


Տիգրանես,

Արտավազդես

և

Էրատո

հանքային

մարմինների

շահագործման

նպատակով բացահանքեր և հանքատար ճանապարհներ


Ջարդիչ և տեսակավորման հանգույցներ, ներառյալ վերգետնյա փոխակրիչ և դարսիչ
համակարգեր



113.8 Մմ3 տարողությամբ նախագծված ԴԱԼ, որում կուտակվելու են ոսկու ցածր
պարունակությամբ հանքաքարն ու մակաբացման ապարները



ԴԱԼ եզրային պարզարան-հոր և կուտակման ավազաններ, եթե չի հանդիսանում
հետփակման բաղադրիչ, նաև ջրի պասից մաքրման կայան (ՋՊՄԿ)



Կոնտակտային ջրերի մաքրման ՋՊՄԿ, որը փակումից հետո պասիվ մաքրման
նպատակով տեղակայվելու է ԴԱԼ կոնտակտային ջրերի ավազանից ներքև



ԿՏՀ, ներառյալ 104Մտ հանքաքարի տարողությամբ միջադիր համակարգով կույտային
տարրալվացման հարթակ, կուտակման ավազաններ և ոսկի և արծաթ կորզելու
նպատակով ԱԴՎ կայան: ԿՏՀ փակման և հետփակման փուլերի հոսքաջրերի

2015թ. նոյեմբեր

32

11381597DE 013 R3 Rev0

մաքրումը՝ մնացորդային ցիանիդից, նիտրատներից և այլ տեղափոխվող տարրերի
բարձր

կոնցենտրացիաներից

կատարվելու

ցիանիդի

քայքայման

մեթոդների

կիրառմամբ, հարթակի լվացման և ջրի կենսաբանական պասիվ մաքրման կայանի
(ՋՊՄԿ) միջոցով


Հանքի

տեխսպասարկման

և

բեռնատարների

սպասարկման

արհեստանոցներ,

լցակայան


Պայթուցիկների պահեստարան



Հանքի ադմինիստրացիայի շենք և ԿՏՀ/ԱԴՎ կայաններ



Հանքի

հիմնական

կառույցենր,

ԿՏՀ

հանգույցենրի
հարևանությամբ

շուրջ

մակերևութային

տեղակայված

ջրերի

կուտակիչ

դերիվացիոն

ավազան

և

այլ

նստվածքների/փոշու և էրոզիայի վերահսկման բաղադրիչներ, որոնցից շատերն
օգտագործվելու են փակման ընթացքում և փակումից հետո առաջացող ջրերի
կառավարման նպատակով


Ըստ անհրաժեշտության բացատար, հանքատար ճանապարհների պարագծային
ցանկապատում



Ըստ

անհրաժեշտության

տարբեր

հանգույցների

էլեկտրաէներգիայի

և

ջրի

մատակարարման գծեր, տրանսֆորմատորային ենթակայաններ


Բազմաթիվ օժանդակ տարրեր, ինչպիսիք են սնուցիչ հողաշերտի (օր.՝ հողի վերին
շերտ) կուտակներն ու աշխատանքային հրապարակներ:
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3.2

Վերականգնման ենթակա ենթակառուցվածքներ, հաղորդակցուղիներ

3.2.1

Բացահանքեր

3.2.1.1

Բացահանքեր

Արտավազդես, Տիգրանես և Էրատո տեղամասերի արդյունահանվող պաշարների տարածման
ընդհանուր գոտին կազմում է 152.31հա, որը ցուցադրված է 04 նկարում: Բացահանքերի շեպերը
նախագծվելու են երկարաժամկետ կայունության և անվտանգության նկատառումների հաշվի
առնմամբ, որոնք կազմելու են հանքի շահագործման գործողությունների մասը և հիմնված են շեպերի
կայունության ուսումնասիրությունների վրա ու համապատասխանում են Ամուլսարի հանքի
անվտանգության

պլանին:

Բացահանքերի

կայունության

ու

անվտանգության

պահանջների

բավարարման նպատակով նախագծվել են շեպերով և կուտակման հանքաստիճաններով: Էրատոյի
դատարկ ապարները օգտագործվելու են Արտավազդես/Տիգրանես բացահանքերի և Էրատոյի մի
հատվածի մասնակի լցափակման նպատակով, որը կայունացնող հենարան կհանդիսանա՝ աջակցելով
բացահանքերի

վերականգնմանը,

հետփակման

տեսողական

ազդեցության

նվազեցման,

ԴԱԼ

ընդհանուր ծավալի, տարածման գոտու և ազդեցության նվազեցմանը և վերջապես թույլ կտա փակման
փուլում առավել հեշտությամբ տեղադրել բացահանքերի ծածկաշերտը: Էրատոյի բացահանքում
լցափակման նյութը սահմանափակվելու է բացահանքում լճակի առաջացումը:
Արտավազդես և Տիգրանես բացահանքի առաջարկվող հողալցման փուլավորումը և ռելիեֆի
կազմակերպումը ներկայացված են 02 և 03 նկարներում, իսկ փակման նախագծային մանրամասները
ներկայացված է գծապատկեր 6-ում:
Բացահանքերի տարածքում շեպերի թեքությունը չի փոքրացվելու, ինչը պայմանավորված է
բացահանքերի շեպերի փոքրացման տնտեսական բացասական ազդեցությունների, ինչպես նաև
բացահանքերի ավարտական տարածման գոտու փոքրացման մտադրությամբ: Ժամանակի ընթացքում
հանքաստիճանների երկայնքով մեկուսացած տարածքներում, որոնք չեն վերականգնվել կարող է
բուսածածկի բնական վերականգնում տեղի ունենալ, իսկ բացահանքերի հանքաստիճանների առավել
կտրտված

հատվածները

կարող

են

հարմար

լինել

ապագայում

գիշատիչ

թռչունների

և

կաթնասունների հաբիտատների վերաստեղծման համար, ինչպես նաև կարող են ծառայել որպես
Մատնունի Ծիրանավոր բուսատեսակի կենսամիջավայր:
Ստորգետնյա ջրերի մոդելավորման արդյունքները ցույց են տալիս, որ առաջարկվող բացահանքերը
գտնվելու են ռեգիոնալ ջրային հայելուց վերև (Գոլդեր, 2012): Որպես այդպիսին, բացահանքերի
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հողափորման և ջրազրկման աշխատանքները, որոնք պայմանավորված են տեղումների ներհոսքով և
հողում կախված ջրաշերտի առկայությամբ, պետք է չնչին ազդեցություն ունենան ստորգետնյա ջրերի
տարածաշրջանային համակարգի վրա և Արփա, Դարբ և Որոտան գետերի հոսքի վրա ևս
ազդեցությունը անշմարելի է լինելու: Ելակետային չեզոք պայմանների հետևանքով հանքայնացված
ապարների գոտու կախված ջրաշերտում ստորգետնյա ջրերի որակը ներկայումս ցածր է:
ՌՓՎ պլանի ապագա թարմացումներում ներառվելու են բացահանքի շրջակա արմատական
ապարների

երկրաքիմիական բնութագրիչների

և թթվագոյացման

պոտենցիալի

գնահատման

փորձարկումների արդյունքները, որոնք ներկայացնելու են բացահանքերի պատերի վերջնական
պայմանները: Բացահանքերից հոսող շփման ջրերով ստորգետնայ ջրերի սնման ծավալը չափազանց
փոքր

է բացահանքի

արևելյան

և

արևմտյան

կողմերից

դեպի

հիմնական

գետերը

հոսող

տարածաշրջանային ստորգետնյա ջրերի հոսքի համեմատությամբ:
Բացի այդ, ստորերկրյա ջրերի մոդելավորման արդյունաքները ցույց են տալիս, որ նախքան
ջրահագեցած հոսքուղիներով Արփա, Դարբ և Որոտան գետերի բեռնաթափման կետեր հասնել երկար
ժամանակ է անցնում: Հիմնվելով վերոհիշյալ նկատառումների վրա, ենթադրվում է, որ բացահանքի
հոսքաջրերի քիմիական փոփոխությունները չեն կարող էական ազդեցության ենթարկել դեպի երկու
գետերը հոսող ստորգետնյա ջրերը:
Այդ պատճառով, ՌՓՎ ծրագրում բացահանքի տարածքում փակումից հետո ստորգետնյա ջրերի
կառավարում չի նախատեսվել: Փակումից հետո հնարավոր է բացահանքերի տարածքում իջվածքային
լճեր առաջանան, սակայն ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ դրանք գտնվելու են
բացահանքի եզրագծի մակարդակից ներքև և հետևաբար չեն բեռնաթափվելու մակերևութային ջրերի
հոսքրում:
Արտավազդեսի

ու

Տիգրանեսի

բացահանքերի

հողալցման

համար

հողը

տեղափոխվելու

է

ուղղակիորեն Էրատոյի բացահանքից: Էրատոյի բացահանքի շահագործման ավարտական փուլում
Տիգրանեսի բացահանքի տարածքում կույտված նյութերը կամ Էրատոյի բացահանքի ու ԴԱԼ-ի միջև
ընկած հանքատար ճանապարհի հողալցման նյութերը վերադարձվելու և տեղադրվելու են Էրատոյի
բացահանքում:
Հողալցված տարածքը պրոգրեսիվ կերպով վերականգնկվելու է` ըստ վերջնական կոնֆիգուրացիայի:
Նախկին ՌՓՎ պլանի վրա հիմնված ռեկուլտիվացման ժամանակացույցը ներկայացված է ստորև.
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4-7-րդ տարիներ – Արտավազդես բացահանքի հողալցնում, 7-րդ և 8-րդ տարիների
ընթացքում վերականգնում



5-8-րդ տարիներ – Տիգրանեսի լցափակում, 9-րդ տարում վերականգնում



8-9-րդ տարիներ –Արտավազդեսի բացահանքի մնացած հատվածի լցափակում,
վերականգնում 10-րդ տարի



9-րդ տարի- Էրատո բացահանքի լցափակում մինչև այն բարձրությունը, որը
կկանխարգելի բացահանքում լճակի ձևավորմանը, վերականգնում 10-րդ տարում:

3.2.1.2

Բացահանքերի հողատեսք և ծածկ

Ավարտական բացահանքերի լցափակման նախագծում շահագործման և փակման ընթացքում բոլոր
լանջերը պետք է լինեն 3 Հ: 1Ու պարամետրերով: Լցափակման համար օգտագործվելու է հանքի
շահագործման վերջում կուտակված դատարկ ապարները, որոնց հզորությունը կազմում է 3մ, իսկ
հանքաստիճանների միջև բնական թեքման անկյունը 1.5HՀ:1Ու:
Հողալցնումը կատարվելու է 20 մետր լայնությամբ աշխատանքային հանքաստիճաններով, որոնց
շնորհիվ ընդհանուր լանջերը պետք է լինեն 3Հ:1Ու:
Փակման ընթացքում, հանքաստիճանների միջև լանջերը պետք է հարթեցվեն մինչև 2.5Հ: 1Ու, իսկ
հանքաստիճանները կառուցվելու են նոմինալ 10 մ բարձրությամբ և 2% թեքման պայմաններում:
Դրանք ներառելու են մակերևութային ջրերի կառավարման տարրեր: Հանքաստիճանների վրա
կառուցվելու են կուտակիչ ավազաններ, որոնք հոսքերն ուղղորդելու են դեպի պարագծային
ջրանցքներ կամ հոսքն ի վար տեղակայված ցամաքուրդային ջրանցքներ, որոնց միջոցով հոսքերն
ուղղորդվելու են դեպի բացահանքի հատակային հատվածը: Վերին մակերևույթը կառուցվելու է
նոմինալ

1%

լանջերի

ստացման

նպատակով,

որոնք

էլ

վերապրոֆիլավորվելու

են

դեպի

ցամաքուրդային ջրանցքներ:
Բացի բացահանքերի լցափակված տարածքում առկա դրենաժից, փակման այս ծրագիրը ներառում է
նաև բացահանքի պատի երկայնքով տեղադրված ջրերի կուտակման դրենաժային խողովակներ, որոնք
նախատեսված են դեպի բացահանք ներթափանցող հոսքաջրերի նվազեցման և հնարավոր լճակում
տեղումների ավելացման կանխման նպատակով:
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Վերջնական վերապրոֆիլավորված մակերևույթի վրա տեղադրվելու է 05մ հողից բաղկացած
ծածկաշերտը, որպեսզի բուսածածկի վերականգնումը խթանվի, էրոզիոն գործընթացները վերահսկվեն
և տակատեղադիր դատարկ ապարներում տեղումներով ձևավորվող ներհոսքերը նվազեցվեն:
Վերապրոֆիլավորված

բացահանքի

մակերևույթը

և

ջրանցքի

վերաբերյալ

մանրամասները

ներկայացված են 03 և07 գծապատկերներում: Էրատո բացահանքի հողալցման նախագիծը ներառում է
բացահանքի հատակից 30մ բարձրությամբ ոչ թթվագոյացնող հրաբխային նյութերի տեղադրում, որի
արդյունքում կնվազի բացահանքում լճակի առաջացման հնարավորությունը: Ոչ հողային լիցքի վրա
բուսահող չի տեղադրվելու:

3.2.1.3

Հանքափոս մտնելու հնարավորություն

Հանրային

անվտանգության

նկատառումներից

ելնելով,

փակումից

հետո

2մ

բարձրությամբ

պարագծային բերմայի միջոցով մուտքը դեպի բացահանքերի տարածք արգելափակվելու է (նաև
կոչվում է թումբ), որը շրջապատելու է բացահանքի մերկացած պատերը: Դեպի բացահանք
տրանսպորտային միջոցների մուտքը արգելափակվելու է հանքատար ճանապարհների վրա
տեղադրված խոշոր քարերով: Բացահանքի շուրջը և դեպի բացահանք տանող հանքատար
ճանապարհների

դիմաց

տեղեկատվությունը

տեղադրվելու

տրամադրվելու

է

են

տեսանելի

համայնքներին`

անվտանգության
փակման

նշաններ:

Սույն

նախապատրաստական

աշխատանքներին նրանց ներգրավման միջոցով: Քննարկվելու են նաև այս տարածքում ապագայում
համայնքի անվտանգության ապահովմանն ուղղված առավել ընդունելի միջոցները:

3.2.1.3.1

Մակերևութային ջրերի կառավարում, էրոզիայի վերահսկում, համահարթեցում և
վերականգնում

Շահագործման ընթացքում բացահանքի և բացատար ճանապարհների շուրջ մակերևութային ջրերը
վերահսկվելու և կառավարվելու են կուլվերտների և դերիվացիոն ջրանցքների կիրառմամբ:
Ճանապարհներից և այլ բաց մակերեսներից թթվային ապարի դրենաժի մեղմմանն ու նվազեցմանը
միտված միջոցառումները ներառվելու են ծրագրում: Բացահանքերի վերապրոֆիլավորումից և
վերականգնումից հետո բացատար, հանքատար, բոլոր ոչ պիտանի մակերևութային ջրերի
կառավարման կառույցները վերացվելու են իսկ տարածքը վերականգնվելու է: Մակերևութային
արտահոսքերի և ազդակիր տարածքների էրոզիայի կառավարման, ինչպես նաև լավ դրենաժի
կազմակերպման նպատակով տեղանքի լանդշաֆտի պլանավորումը և բուսածածկի վերականգնումն
իրականացվելու են ՌՓՎ գործողությունների ընթացքում: Կուլվերտները փոխարինվելու են խորքային
կամուրջներով:

Բոլոր

խախտված

տարածքները

վերատրամատավորվելու

են

լավ

դրենաժի

ապահովման նպատակով, ապա փխրեցվելու և վերականգնվելու են համաձայն կատարման
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մակարդակի նախագծային ծրագրերի, չափանիշների և առանձնահատկությունների, որոնք պետք է
մշակվեն ՀԾԺ ՌՓՎ ծարգրերի շրջանակներում:

3.2.2

Հողաշերտերի կուտակներ

Գեոթիմը նախատեսում է վերականգնվող հանգույցների անմիջական հարևանությամբ հողաշերտերի
կուտակներ պատրաստել: Եթե այդ կուտակները տեղադրվեն աշխատանքային հրապարակների և
ընկալիչների

միջև

ապա

օգտագործվելու

են

շահագործման

աշխատանքների

տեսողական

ազդեցության ծածկման նպատակով: Գեոթիմի կողմից առաջարկվող ռազմավարությունը ներառում է
ըստ անհրաժեշտության բուլդոզերների և օժանդակ բարձիչների ու բեռնատարների միջոցով առկա
հողաշերտերի հեռացում: Այն հատվածներում, որտեղ հանգույցների ճակատային հատվածներում
առկա են բացատներ հանքատար ճանապարհներին կից գտնվող հանգույցների եզրագծային
հողաշերտերը հրվելու են դեպի բերմաները: Նախատեսվում է կառուցել հողակուտակներ, որոնք
ներառվելու են 02 նկարում ցուցադրված ՌՓՎ հատակագծում և ընդգրկում են մոտ 22.7 հա տարածք:
Խնամքի ընթացակարգերի համաձայն հողի որակի վրա բացասական ազդեցության կանխման
նպատակով հողակուտակների բարձրությունը սահմանափակվելու է: ՀԾԺ ընթացքում էրոզիայի
նվազեցման և միկրոբային ակտիվության պահպանման նպատակով դրանք պաշտպանվելու են
բուսածածկի

վերականգնման

միջոցով:

Վերականգնվող

տարածքների

հարևանությամբ

հողակուտակների տեղադրումը և դրանց վերաբաշխման առաջարկվող տարածքները կապահովեն
տեղական բուսականության աճին խթանող բուսահողի հատկությունները:

3.2.3

Հանքատար, մերձատար և հետախուզական ճանապարհներ

Հիմնվելով

հանքի

ընդհանուր

հատակագծի

և

նախագծի

վրա,

հանքատար

ու

բացատար

ճանապարհների կառուցման արդյունքում խախտված հողերի ընդհանուր տարածման գոտին
կազմում է մոտ 26հա, որը ցուցադրված է 02 նկարում:
Բացահանքի տարածքից դուրս գտնվող բացատար, հանքատար և հետախուզման ճանապարհները
քանդվելու և փխրեցվելու, ուրվագծվելու, վերապրոֆիլավորվելու են, ապա դրանց վրա տեղադրվելու է
շրջապատող ռելիեֆի հետ հարմարեցված սնուցիչ հողաշերտը և վերջնական ՌՓՎ պլանի և փակման
պլանավորման վերջին փուլերում մշակված նախագծային չափանիշների համաձայն վերականգնվելու
է բուսածածկը:
Բազալտային ապարներում բոլոր ճանապարհները նախագծվել են 1.15Հ:1ՈՒ թեքությամբ` 10մ-ից
բարձր կտրվածքի պայմաններում և 05Հ:1ՈՒ 10մ-ից պակաս կտրվածքի պայմաններում: Առաջին
հանքաստիճանից 3մ ազատ տարածքի պայմաններում Կոլյուվիալ շերտի (1մ միջին խորություն)
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նախագծային թեքությունը 1.15Հ:1ՈՒ է: վերին հրաբխային շերտում գտնվող ճանապարհների
թեքությունը 10մ-ից բարձր կտրվածքի պայմաններում 11Հ:1ՈՒ է, իսկ 10մ-ից պակաս կտրվածքի
պայմաններում` 0.4Հ:1ՈՒ. Ստորին հրաբխային շերտի ճանապարհների համար օգտագործվել է
1.75Հ:1ՈՒ է: Լցանյութերի կուտակների բոլոր լանջերը կառուցվելու են 2.5Հ:1Ու թեքությամբ, որի
նպատակը ռեկուլտիվացման խթանումն է, իսկ որտեղ առկա են եզրային կառույցներ օգտագործվելու է
2Հ:1Ու թեքությունը:
Փակման ժամանակ հողափորման և հողալցման լանջերը մնալու են շահագործական թեքությունների
սահմաններում` նվազեցնելով հողի հավելյալ խախտման հնարավորությունը: Հանքատար RD-1 և RD2 ճանապարհները պահպանվելու են հետփակման ընթացքում մուտքի ապահովման նպատակով: RD3 (հանքատար ճանապարհ) ճանապարհի օգտագործվող մակերեսը փոքրացվելու է 5 մետրով, որը
փխրեցվելու և վերականգնվելու է: Դրա նպատակը երկարաժամկետ մոնիտորինգի ու ընդհանուր
առմամբ դեպի տեղանք մուտքի ապահովումն է: Բոլոր ճանապարհների վերականգնումը կատարվելու
աշխատանքային

մակերեսի

ամբողջական

փխրեցման

ռեկուլտիվացման

և

անվտանգության

բերմաների հեռացման միջոցով: Ճանապարհների կողային դերիվացիոն ջրանցքները հեռացվելու են,
իսկ անվտանգության բերմաները հարթեցվելու են:
Դրենաժներում գտնվող և հետևաբար մակերևութային ջրերով վարարման վտանգի ենթակա որոշ
բացատար և հանքատար ճանապարհների համար փակումից հետո պետք կլինի մաքուր քարալիցքից
բաղկացած հակաէրոզիոն, կայունության և ջրի կառավարման կառույց կառուցել: ԿՏՀ շուրջ
կառուցվելու է 15մ լայնությամբ պարագծային մոտեցնող ճանապարհ, որը հնարավորություն կտա
կուտակել վերականգնման համար օգտագործվող հողաշերտերը: Ըստ հարմարության, հիմնական
հանքատար ճանապարհը կարող է պահպանվել և տեղական համայնքների կողմից օգտագործվել
անհասանելի տարածքներ մուտք գործելու համար:

3.2.4

Ջարդիչ կայան, փոխակրիչի ճանապարհ, վարչական և տեխսպասարկման
տեղամասեր

ԴԱԼ -ից դեպի հարավ-արևմուտք տեղադրված ջարդիչ հանգույցների (Նկար 02) և ԴԱԼ -ից դեպի
հյուսիս գտնվող հանգույցների (օր.՝ ավտոմասերի խանութ, administration facilities և հանքի
տեխսպասարկման

արհեստանոց)

կառուցման

արդյունքում

խախտված

հողերի

ընդհանուր

տարածման գոտին կազմելու է մոտ 17,5հա: Փոխակրիչների միջանցքի կառուցման արդյունքում
խախտված հողերը զբաղեցնում են 17հա տարածք, որը ներկայացված է 02 նկարում: Այս նախագծում
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ընդգրկված են փոխակրիչների միջանցքը, հողափորման և հողալցման լանջերը ու հանքատար
ճանապարհները:
Ենթադրվում է, որ փոխակրիչները և բոլոր մնացած շինությունները պետք է ապամոնտաժվեն և
հեռացվեն, ինչը նկարագրվում է հաջորդ բաժնում: Անհրաժեշտության դեպքում, որոշ օբյեկտներ
կարող են վերանորոգվել, վերակազմավորվել և օգտագործվել տեղական համայնքների կողմից:

3.2.4.1

Ապամոնտաժում

Արդյունահանման աշխատանքների գործողությունների ավարտից հետո և հաշվի առնելով, որ
ապագայում արդյունահանում կամ մետաղների կորզում չի նախատեսվելու ջարդիչ հանգույցների
հարևանությամբ

գտնվող

շենքերը,

կառույցները,

փոխակրիչները

և

սարքավորումները

շահագործումից դուրս են բերվելու և տեղանքից հեռացվելու են:
Որոշ կառույցներ կամ դրանց հատվածներ կարող են հանքի փակումից հետո պահպանվել, որի
նպատակը փակումից հետո մոնիտորինգի և հողօգտագործման սատարումն է, ինչպիսիք են
տեխսպասարկումը

և

արհեստանոցի

շենքերը:

Բացի

այդ

որոշ

շենքեր

կարող

են

նաև

վերօգտագործվել, եթե դրանց համար զարգացվեն համապատասխան այլընրանքային օգտագործման
տարբերակներ:
Սարքավորումները, ավելացած նյութերը և բաքերը հեռացվելու են և ուտիլացվելու են տեղանքից
դուրս և/կամ կիրառելի կանոնակարգերի համաձայն վերամշակվելու են: Ցիանիդի կառավարման
օրենսգրքի համաձայն ցիանիդի մշակման բոլոր հանգույցները և խողովակները լվացվելու և
շահագործումից դուրս են բերվելու: Մակերևութային խողովակաշարերը, էլեկտրաէներգիայի գծերը և
կուլվերտները ևս համաձայն կիրառելի կանոնակարգերի հեռացվելու են: Ավելի փոքր բետոնե
կառույցների հիմքերը կարող են տեղում կոտրվել և 1մ հաստությամբ հողաշերտով թաղվել:

3.2.4.2

Տեղամասի մաքրում

Մետաղի ջարդոնները, թափոնները, սարքավորումները և ավելցուկային նյութերը հեռացվելու և
տեղադրվելու են հանքի աղբանոցի տարածքում կամ հնարավորության դեպքում վերամշակվելու են:
Հանրապետությունում գործող կանոնների և կանոնակարգերի համաձայն, բոլոր փակված թափոնների
կառավարման միավորները և/կամ ջրահեռացման կառույցները մաքրվելու են:
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Մակերևութային ջրերի կառավարում, էրոզիայի վերահսկում, համահարթեցում և
վերականգնում

3.2.4.3

Շահագործման ընթացքում կայանի տարածքի և հանքի հանգույցների շրջակայքում մակերևութային
ջրերը վերահսկվելու և կառավարվելու են կուլվերտների և դերիվացիոն ջրանցքների օգտագործման
միջոցով: Հանգույցների և սարքավորումների քանդումից և ապամոնտաժումից հետո բոլոր ոչ պիտանի
մակերևութային ջրերի կառավարման կառույցները պետք է հեռացվեն իսկ տարածքը վերականգնվի:
Կուլվերտները փոխարինվելու են խորքային կամուրջներով (փոքր իջվածքները նախագծվել են
ճանապարհների երկայնքով դրենաժային հոսքերի ազատ հոսքի ապահովման նպատակով): Բոլոր
խախտված տարածքները վերատրամատավորվելու են լավ դրենաժի ապահովման նպատակով, ապա
փխրեցվելու և վերականգնվելու են համաձայն նախագծի:
Ըստ

կիրառելիության,

վերապրոֆիլավորվելու

հողափորման
են

մինչև

մոտ

և
3Հ:

հողալցման
1Ու

միջոցով

թեքությամբ

կամ

ստացված

լանջերը

այնպես,

որպեսզի

համապատասխանեն առկա բարձրություններին և ուրվագծերին:
Ենթադրվում է, որ ամուր ապարներում պատրաստված լանջերը երկար ժամանակահատվածի
ընթացքում

կպահպանեն

իրնեց

կայունությունը,

և

3Հ:

1ՈՒ

պարամետրորով

լանջերի

վերահարթեցման անհրաժեշտություն չի առաջանա:
Այն վայրերում, որտեղ առկա են մեծ դրենաժներ կամ փակման համար պահանջվում է պատրաստել
չափից դուրս զառիթափ լանջեր էրոզիայի վերահսկման, երկարաժամկետ կայունության և
մակերևութային ջրերի կառավարման նպատակով մաքուր մանրախճից ծածկաշերտ է կառուցվելու:
Ջարդիչի տարածքի կամ ցանկացած բացատար կամ հանքատար ճանապարհի երկայնքով կառուցված
պատերը հեռացվելու են, իսկ մերկացած հողային/լիցքային լանջերը վերահարթեցվելու են՝ ջարդիչի
հիմնային հատվածի վերականգնված հատվածի բարձրադիր մասում ապահովելով լավ դրենաժ:
Համաձայն ՌՓՎ փակման ավարտական պլանի և նախագծային չափանիշների կայանների ներսի և
շրջակայքի խախտված տարածքների բուսածածկը կվերականգնվի:

3.2.5

Դատարկ ապարների լցակույտ

ԴԱԼ տեղամասը տեղակայված է նախատեսված Էրատո բացահանքից մոտ 1.5կմ դեպի հյուսիս, իսկ
դրա կառուցման հետևանքով խախտված հողերի մակերեսը կազմում է 140.69հա: ԴԱԼ -ն
ներկայացված է 01 և 04 նկարներում:
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համահունչ են լինելու ՌՓՎ

նախագծային

չափանիշների վերջի տարբերակի հետ:
Բցահանքերի շահագործման ընթացքում ԴԱԼ -ում տեղադրվելու է ընդհանուր առմամբ 113.8 Մմ3
ապար, որը կատարվելու է տարբեր պարբերականությամբ՝ դատարկ ապարների և ոսկու ցածր
պարունակությամբ

հանքնարի

տեղադրման,

հանքաքարի

տեղադրման

դադարի

և

ըստ

հնարավորության պրոգրեսիվ վերականգնման փուլերով: Ըստ հանքի պլանի և ժամանակացույցի
կույտաձևավորումը նախատեսվում է կատարել հատակից 10մ հզորությամբ հարթակներով:
Շահագործման ընթացքում և փակման ժամանակ վերջնական նախագծային լանջերը լինելու են 3Հ:
1ՈՒ: Ներկայումս նախագծված ԴԱԼ կույտագոյացման ժամանակացուցը բնութագրվում է հետևյալ
կերպ.


Հողի վերին շերտը նախքան շինարարությունը հեռացվելու և պահեստավորվելու է



Թույլ ջրաթափանց հողաշերտի ստեղծման նպատակով հողի միջնաշերտը տեղում
սեղմվելու է



Չեզոք (ոչ թթվագոյացնող) նյութերը տեղադրվելու են վերասեղմված կավաշերտի
անմիջապես վերևում



Թթվագոյացնող և չեզոք նյութերը հերթով են տեղադրվելու, որպեսզի հնարավոր լինի
թթվագոյացնող նյութերը ծածկել չեզոքներով պարփակելով դրանք բջիջներում:



ԴԱԼ շինարարությունը տեղի է ունենալու փուլերով՝ սկսելով ԴԱԼ տարածման գոտու
հարավային եզրից և հետզհետե շարժվելով դեպի հյուսիս՝ հանգույցի եզրային
հատվածը:



Առաջին փուլի ընթացքում տեղադրվելու է մոտ 33 Մմ 3 դատարկ ապար, որը դատարկ
ապարների առաջին տեղադրումից սկսած շարունակվելու է մոտ 15 ամիս



Երկրորդ փուլի ընթացքում տեղադրվելու է մոտ 29,6 Մմ 3 դատարկ ապար, որն
իրականացվելու է առաջին փուլի ավարտից անմիջապես հետո և շարունակվելու է
հավելյալ 14 ամիսների ընթացքում
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Երրորդ փուլի ընթացքում տեղադրվելու է մոտ 51.2 Մմ3 դատարկ ապար, որն
իրականացվելու է երկրորդ փուլի ավարտից անմիջապես հետո և շարունակվելու է
մինչև հանքի շահագործման ժամկետի 8-րդ տարին



Դատարկ ապարների տեղադրման երրորդ փուլի ավարտից անմիջապես հետո, ԴԱԼ
արտաքին լանջերը հանքի շահագործման ժամկետի 3-րդ տարուց կարող են սկսել
վարականգնվել



ԴԱԼ -ում ոսկու ցածր պարունակությամբ հաքաքարը տեղադրվելու է ԴԱ ՊՀ
հարավային

եզրին՝

դատարկ

ապարների

տեղադրմանը

զուգընթաց:

Հանքի

շահագործման ժամկետի սկզբից մինչև 6-րդ տարին ԴԱԼ -ում տեղադրվելու է
ընդհանուր մոտ 9.1 Մմ3 ոսկու ցածր պարունակությամբ հանքաքար


Ոսկու ցածր պարունակությամբ հանքաքարը ԴԱԼ -ից վերա-արդյունահավելու է
սկսած հանքի շահագործման մոտավորապես 1 տարվանից: Առավել մեծ ծավալներով
այն ԴԱԼ -ից հանվելու է հանքի շահագործման ժամկետի 7-րդ տարում:

ԴԱԼ ընթացիկ նախագծի շրջանակներում ներառված է հնարավոր թթվագոյացնող նյութերի
առանձնացումը և չեզոք նյութերով/ոչ թթվագոյացնող նյութերով պատումը, ինչպես նաև ոսկու ցածր
պարունակությամբ հանքաքարի առանձնացումը, որը նախքան հանքի փակումը պետք է մշակման և
մետաղների կորզման նպատակով արդյունահանվի:
Հանքի փակումից հետո մակերևութային ջրերի կառավարման նպատակով ըստ ՌՓՎ նախնական
չափանիշեների պետք է ապահովվի հանքաստիճանների լանջերի միջև աշխատանքային շեպերի
կողերի վերապրոֆիլավորման 2.3Հ:1ՈՒ թեքություն, պետք է թողնվեն 7մ նոմինալ լայնությամբ
վերականգնման հանքաստիճաններ (ներառյալ V-աձև խրամուղիներ և անվտանգության բերմաներ),
որոնց թեքման անկյունը պետք է 2% լինի: Ինչպես ցուցադրված է 02 գծապատկերում արտաքին
լանջերի ջրանցքները հոսելու են դեպի ԴԱԼ պարագծային ջրագծեր կամ ցամաքուրդային ջրանցք, որն
այնուհետև պետք է հոսքերն ուղղորդի դեպի պարագծային ջրանցքներ (Գծապատկեր 01).: Վերին
հատվածն այնպես է կառուցվելու, որպեսզի ապահովվի ցամաքուրդից ներքև գտնվող ջրանցքների
նոմինալ 1% թեքությունը:
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Բուսականության վերականգնման, էրոզիայի վերահսկման և թափոններում տեղումներից գոյացող
հոսքի ներթափանցման կանխման նպատակով, ծածկաշերտը (նկարագրվում է հաջորդ բաժնում)
տեղադրվելու է վերջնական վերապրոֆիլավորված մակերևույթի վրա: (Գծապատկեր 04).

ԴԱԼ ՌՓՎ ծածկաշերտ

3.2.5.1

ԴԱԼ -ը այնպես է նախագծվել, որպեսզի համապատասխանի ՌՓՎ պլանի նպատակներին ու
խնդիրներին:

ԴԱԼ

աշխատանքային

արտաքին

լանջերի

նախագիծը

ներկայացված

է

03

գծապատկերում: ԴԱԼ արտաքին լանջերի վերապրոֆիլավորումը և վերաուրվագծումը պահանջվելու է
նախքան ԴԱԼ ծածկաշերտի կառուցումը, որը մանրամասն ցուցադրված է 03 գծապատկերում: ԴԱԼ
ծածկաշերտի տեղադրումից հետո, կառուցվելու են դերիվացիոն խրամուղիները (հանքաստիճանների
և դրենաժային ջրանցքներ), իսկ լանջերի վրա վերականգնվելու է բուսականությունը: Ըստ
հարմարության որոշ տարածքներ թողնվելու են մերկ, որպեսզի ժայռային ռելիեֆը նախընտրող բուսա
և կենդանատեսակները վերահաստատվեն տարածքում:


0.2-մ հաստությամբ հողաշերտ և բուսականության աճի համար նախատեսված շերտ



1-մ հաստությամբ կավաշերտ, որը նախագծվել է որպես և պետք է գործի սպունգի
օրինակով՝ հավաքելով և սահմանափակելով մթնոլորտային տեղումներից առաջացած
հոսքերը



0.5-մ հաստությամբ մազանոթային շերտ, որը նախագծվել է դեպի ԴԱԼ հոսքրի
կրճատման նպատակով (Այս շերտը բաղկացած է լինելու ԴԱԼ -ում արդեն
տեղադրված չեզոք նյութերից)

ԴԱԼ ծածկման համակարգի մանրամասներն ու բաժինները ներկայացված են 03 գծապատկերում:
Նախատեսվում է, որ Գեոթիմը պետք է ՀԾԺ ընթացքում փորձահրապարակների միջոցով ստացված
արդյունքների հիման վրա զարգացնի և օպտիմալացնի նախագիծը, որոշի և բնութագրի հողային
ծածկաշերտի աղբյուրները և ավարտին հասցնի ինֆիլտրացիայի կանխատեսման գնահատման
գործընթացը:
Կավային

լցափակման

հարևանությամբ:

նյութերի

Ծածկաշերտի

հանման

հնարավոր

կառուցման

ժամանակ

տարածքներ

են

նախատեսվում

հայտնաբերվել
է

այս

ԴԱԼ

տարածքների

կարճաժամկետ խաթարում: Բուսականության աճման համար նախատեսված հողը վերցվելու և
պահվելու

է

հողահանման

տարածքների

հարևանությամբ

տեղակայված

բերմաներում:
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Նախատեսվելու իրականացնել հողափորման աշխատանքներ, որի նպատակը տարածքի չորացումն է,
որպեսզի

փակումից

հետո

ճահճառաջացման

գործընթացները

կանխվեն:

Կպահանջվի

նաև

փոքրածավալ հարթեցում: Սույն ՌՓՎ պլանի թարմացումների շրջանակներում մշակվելու են նաև
կոնկրետ

տեղանքներն

ու

նախագծային

պարամետրերը:

Փակման

ծախսերի

նախահաշվի

պատրաստման նպատակով ենթադրվել է, որ բուսահողի վերաբաշխման ու հողի վերցման
տարածքներում բուսականության վերականգնման միջոցով վերականգնվելու է 36հա տարածք:

3.2.5.2
Դեպի

Հանքարդյունահանման հետևանքով ազդեցություն կրող ջրերի պասիվ մաքրում
ԴԱԼ-ի տեղամասում
դատարկ

ապարներ

մթնոլորտային

տեղումներից

առաջացած

հոսքի

(և

ձնհալից)

ինֆիլտրացիայի նվազեցման նպատակով ԷՏ ծածկաշերտի համակարգն ընդգրկվել է ԴԱԼ փակման
նախագծում: ԴԱԼ -ում առաջարկվող ՋՊՄ կայանի նախագիծը մշակվել է Sovereign ընկերության
կողմից և հանդիսանում է ԴԱԼ –ից ԹԱԴ առաջացման նվազեցման երկարաժամկետ և ցածր ծախսեր
պահանջող նախընտրելի տարբերակ շահագործման, փակման և հետփակման ընթացքում:
Շահագործման ընթացքում արտահոսքը ԴԱԼ-ի եզրային հատվածից տեղափոխվելու է դեպի PD -7
ավազան (25,000 մ3 տարողությամբ), որը պահպանվելու է նաև փակման ընթացքում: 450-մմ
տրամագծով ինքնահոս խողովակը ՊՋՄ կայանը կապելու է ԴԱԼ հարևանությամբ տեղակայված PD-8
ավազանին, որն էլ իր հերթին խողովակով կապվելու է ԿՏՀ-ին (Գծապատկեր 02): Այն գործելու է
որպես հավասարակշռման լճակ` բերելով ԴԱԼ առավելագույն արտահոսքերը նույն որակական
վիճակի: Հիմնվելով ջրային հաշվեկշիռի արդյունքների վրա (Golder, 2016), 2021 թվականից կայանում
ջրերը մաքրվելու են մոտ 40 մ³/ժ արագությամբ:
ԴԱԼ շփման ջրերը շարունակաբար ՋՊՄԿ-ում մաքրվելու են: Հանքարյունահանման հետևանքով
ազդեցություն կրող ջրերը ենթադրաբար թույլ թթվային են լինելու և առաջնային մտահոգիչ
բաղադրիչներ (ԱՄԲեր) լինելու են նիտրատն ու սուլֆատը: Բացի ալյումինից, նշված ազդակիր
ջրերում լուծված մետաղների կոնցենտրացիաները ըստ կանխատեսումների շատ նոսր են
լինելու(GRE 2014b): Հիմնվելով Sovereign ընկերության ՏՏՈՒ մակարդակի նախագծի վրա, ՊՋՄԿ
բաղադրիչները կարող են ներառել.


Նիտրատի նվազեցման կենսաքիմիական ռեակտոր (ԿՔՌ)



Աէրոբ հղկման համար նախատեսված թիվ 1 ջրային տարածք (ԱՀՋ)



Սուլֆատի նվազեցման ԿՔՌ



Սուլֆիդի հեռացում
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թիվ 2 ԱՀՋ



Մանգանի հեռացման հուներ (ՄՀՀ), և



ՊՋՄԿ-ից ներքև և հարևանությամբ ինֆիլտրացիոն սրահ
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Sovereign ընկերությունը նշում է, որ բոլոր վերոհիշյալ մեթոդներն այլ հանքերի փակման ժամանակ
օգտագործվել են (մասնավորապես Կալիֆորնիայում, Մոնտանայում, Վայոմինգում և վանկուվերի
կղզում,

ԲԿ-ում

(գործող

հանքեր)),

սակայն

ոչ

միևնույն

հստակ

համակցությամբ

և

հաջորդականությամբ, քանի որ ազդակիր ջրերի քիմիական հատկությունները կարող են տարբեր
տեղամասերում տարբեր լինել: ՊՄՀ տեխնոլոգիաները ի սկզբանե մշակվել են ԱՄՆ- կողմից դեռևս 25
տարի առաջ և այս համակարգերը օգտագործվում են փաստացիորեն ամեն մայրցամաքում` տարբեր
կլիմայական պայմաններում, ներառյալ ենթաբևեռային կլիմայական պայմաններում: Նախնական
ՊՄՀ նախագծային ենթադրությունները հետևյալներն են.


Բոլոր հոսքերը ինքնահոս են, սկսած ԴԱԼ եզրային ցամաքուրդի արտահոսքից



ՊՋՄԿ-ում մաքրվելու են ժամում 40 մ3 (11.1 լ/վ) հոսքաջրեր (որոնց անվտանգության
գործոնը 30% է), որոնք վերցվում են ԴԱԼ եզրային հատվածում առաջացող ազդակիր ջրեր
և բնական ստորգետնյա ջրերի հոսքերի խառնուրդից



Այս ՊՋՄԿ-ը կառուցվելու է ցածր տեսողական ազդեցության պարամետրերով, որում
ներառվելու են 2 ԿՔՌներ, որոնք թաղվելու են վերակագնված բուսականությամբ
հողածածկի տակ: Այս նախագծային տարրերը պաշտպանելու են բաղադրիչները
ձմեռային խստաշունչ պայմաններից և արածող անասունների հետ շփումից կամ
վնասվելուց



Երկու ԱՀՋներում (տեղադրվելու են ՔԿՌներից հետո) տեղական բուսատեսակները
(ներառյալ մամուռների տեղական տեսակներ) այնպես են տեղադրվելու, որպեսզի
էկոհամակարգը հնարավորինս նման լինի բնականին:



ՔԿՌները ներառվելու են ԱՀՋերում այն ձևով, որպեսզի հնարավոր լինի ՊՄՀ և տեղական
էկոհամակարգերի բնական տեսքը պահպանել

Ջուրը հոսելու է դեպի Արփա գետ` Գեոթիմի, համայնքների ու կարգավորող մարմինների միջև
պայմանավորվածությունների համաձայն: Համակարգը պետք է համապատասխանի դեպի Արփա գետ
արտահոսքի 2-րդ որակի կատեգորիային (Աղյուսակ 1):
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Նախատեսվում է, որ ՊՋՄԿ որոշ բաղադիրչների սուբստրատի փոխարինման համար կարող է
պահանջվել պարբերական տեխնիկական սպասարկում (մոտավորապես 20 տարի ընդմիջումներով):
Սպասարկման ժամանակաշրջանի բացահայտման նպատակով Գեոթիմը պետք է վերջնական
նախագծման ընթացքում մոնիտորինգի պլան մշակի:
ՊՄՀ ավարտական նախագիծը հիմնված է լինելու տեղամասում լաբորատոր և նախնական
փորձարկումների արդյունքերի վրա: Փորձարկումներն իրականացվելու են հանքի շահագործման
ընթացքում և օգտագործվելու են ՊՄՀ արդյունավետության ցուցադրման նպատակով: Այս
փորձարկումները նախագծելու և կառուցվելու են Ընկերության մասնագետների կողմից:

Մակերևութային ջրերի կառավարում, էրոզիայի վերահսկում, համահարթեցում և
վերականգնում

3.2.5.3

Հանքի տարածքի փակման և հետփակման դրենաժի կառավարման պլանի համաձայն, ԴԱԼ
շրջակայքում մակերևութային ջրերը վերահսկվելու և կառավարվելու են կուլվերտների, դերիվացիոն
ջրանցքների և էրոզիայի վերահսկման այլ տարրերի միջոցով: ԴԱԼ վերականգնումից հետո բոլոր ոչ
պիտանի մակերևութային ջրերի կառավարման կառույցները պետք է հեռացվեն, իսկ տարածքը՝
վերականգնվի:
Մակերևութային արտահոսքերի, ազդակիր տարածքների էրոզիայի վերահսկման և ԴԱԼ լավ որակի
դրենաժ ստանալու նպատակով կատարվելու է տեղանքի վերապրոֆիլավորում և վերականգնում:

3.2.6

Կույտային տարրալվացման հրապարակ (ԿՏՀ)

ԿՏՀ-ը տեղակայված է Ամուլսար լեռան արևմտյան կողմիում՝ Գնդեվազից մոտ 1.2 կմ դեպի հարավ,
իսկ նախատեսված բացահանքերից 8կմ դեպի արևմուտք, որը ցուցադրված է 02 նկարում: Ընդհանուր
խախտված տարածքի տարածման գոտին կազմում է 117.9հա:
ԿՏՀ ավարտական ՌՓՎ գործընթացը մեկնարկելու է հարթակի վրա վերջին մանրացված հանքաքարի
տեղադրումից հետո, որը նախատեսվում է իրականացնել հանքի շահագործման ժամկետի 9-րդ
տարում: ԿՏՀ-ը փակումն իրականացվելու է երեք փուլով.


Փուլ-1: Մնացորդային տարրալվացում ցիանիդով (առանց լրացուցիչ հանքաքարի
տեղադրման)



Փուլ- 2: ԿՏՀ լվացում
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Փուլ- 3: Տարրալվացման ջրերի պասիվ մաքրում:

Մնացորդային տարրալվացում

Մնացորդային տարրալվացումը ԿՏՀ-ում ցիանիդի կիրառմամբ տարրալվացման գործընթացն է, որի
նպատակը

հանարդյունահանումից

հետո

լրացուցիչ

թանկարժեք

մետաղների

կորզումն

է:

Սովորաբար, մնացորդային տարրալվացումը շարունակվում է մինչև այդ գործողության տնտեսական
կենսունակության սպառումը: Սա կախված է ապագայում մետաղների գնից, հանքաքարում ոսկու և
արծաթի վերականգնման արագությունից: Սույն գնահատման համար ենթադրվել է, որ մնացորդային
նյութերը տարրալվացվելու են 60 օր` տարրալվացման ստանդարտ շրջափուլով:

3.2.6.2

Պարզաջրում

Մնացորդային տարրալվացման ավարտից հետո կատարվելու է ԿՏՀ լվացում, որը ներառում է
ցիանիդի, նիտրատի, աղերի և ջրի որակին սպառնացող այլ բաղադրիչների հեռացման նպատակով
մաքուր ջրով ԿՏՀ տարածքի լվացում: Այս ջուրը տրվելու է տարրալվացման ստանդարտ արագությամբ
(1քմ համար 5լ/վ)` ԿՏՀ տարրալվացման համար ինտենսիվորեն օգտագործված տարածքներում: Այս
գործընթացի արդյունքում կօգտագործվեն նաև աղքատացած լուծույթների պոմպերը և ԿՏՀ
տարածքում առկա հեղուկների բաշխման համակարգը: ԿՏՀ-ը լվացվելու է վերևից ներքև` թույլ տալով
փակման ԷՏ ծածկաշերտի տեղադրումը ԿՏՀ վերին հատվածներում: Այս գործընթացը շարունակվելու
է մինչև ԿՏՀ-ից հոսի համապատասխան որակի ջուր:

3.2.6.3

ԿՏՀ հողատեսք և ծածկաշերտ

ԿՏՀ-ն այնպես է նախագծվել, որպեսզի համատեղելի լինի ՌՓՎ նախագծային չափանիշների, ԿՏՀ
նախնական մակարդակի փակման պրոֆիլավորման և դրենաժի պլանի հետ և ցուցադրված է 02
գծապատկերում: ԿՏՀ վերականգնման մանրամասներ ներկայացված են 05 գծապատկերում:
Վերջնական ԿՏՀ ՌՓՎ պլանը ներառում է հաքաքարի կույտի մակերևույթի վերապրոֆիլավորում
մինչև նոմինալ 1-2 % և մակերևութային ջրերի վերահսկման միջոցառումների կառուցում: ԿՏՀ
նախնական մակարդակի ՌՓՎ նախագծային չափանիշները ապահովում են արտաքին լանջերի
վերահարթեցումը մինչև 3Հ: 1Ու լանջի թեքությունը և լանջերի երկարության ու անձրևաջրերի
կառավարման

նպատակով

հանքաստիճանների

միջև 2.3Հ:

1Ու լանջերն առանձնացվել

են

դրենաժային հանքաստիճանների միջոցով: ՌՓՎ հանքաստիճանները (նոմինալ լայնությունը 5.6մ,
ներառում է v-աձև խրամուղիներ և անվտանգության բերմաներ) և արտաքին լանջերի ջրանցքները
կառուցվելու են հանքաքարի կույտի պարագծի երկայնքով, որի նպատակը ջրի երկարաժամկետ
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կառավարման ապահովումը և վերականգնված ԿՏՀ էրոզիայի նվազեցումն է: Վերին շերտը, արտաքին
լանջերն ու դրենաժային ջրանցքները նախագծվելու են երկարաժամկետ կայունության տեսանկյունից:
ԷՏ ծածկաշերտը բաղկացած է լինելու ակտիվ ինֆիլտրացիայի և կուտակման գոտուց, որի տակ
տեղադրվելու է մազանոթային շերտ:
ԿՏՀ համար փակման փուլի ծածկաշերտը նախագծվել է դեպի ԿՏՀ ԷՏ ծածկի միջոցով հոսքերի
նվազեցման նպատակով: Փակման փուլի ծածկաշերտը հատակից սկսած ներառում է հետևյալ
շերտերը.


0.2-մ հաստությամբ հողի վերին շերտ (բուսականության աճի համար նախատեսված
շերտ)



1-մ հաստությամբ կավաշերտ, որը նախագծվել է և պետք է գործի սպունգի օրինակով՝
հավաքելով և սահմանափակելով մթնոլորտային տեղումներից առաջացած հոսքերը



0.5-մ հաստությամբ մազանոթային շերտ, որը նախագծվել է դեպի ԴԱԼ հոսքերի
կրճատման նպատակով (այս շերտը բաղկացած է լինելու ԴԱԼ թթվային ջրեր
չառաջացնող ապարներից)

ԿՏՀ

ծածկաշերտի

մանրամասներն

ու

հատվածները

ցուցադրված

են

04

գծապատկերում:

Նախատեսվում է, որ Գեոթիմը պետք է ՀԾԺ ընթացքում փորձահրապարակների միջոցով ստացված
արդյունքների հիման վրա զարգացնի և օպտիմալացնի նախագիծը, որոշի և բնութագրի հողային
ծածկաշերտի աղբյուրները և ավարտին հասցնի ինֆիլտրացիայի կանխատեսման գնահատման
գործընթացը:
Կավային

լցափակման

հարևանությամբ:

նյութերի

Ծածկաշերտի

հանման
կառուցման

հնարավոր
ժամանակ

տարածքներ

են

նախատեսվում

հայտնաբերվել
է

այս

ԴԱԼ

տարածքների

կարճաժամկետ խաթարում: Հողի բերրի շերտը վերցվելու և պահվելու է հողահանման տարածքների
հարևանությամբ տեղակայված բերմաներում: Նախատեսվելու է իրականացնել հողափորման
աշխատանքներ, որի նպատակը տարածքի չորացումն է, որպեսզի փակումից հետո ճահճառաջացման
գործընթացները կանխվեն: Կպահանջվի նաև փոքրածավալ հարթեցում: Սույն ՌՓՎ պլանի
թարմացումների շրջանակներում մշակվելու են նաև կոնկրետ տեղանքներն ու նախագծային
պարամետրերը: Փակման ծախսերի նախահաշվի պատրաստման նպատակով ենթադրվել է, որ
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բուսահողի վերաբաշխման ու հողի վերցման տարածքներում բուսականության վերականգնման
միջոցով վերականգնվելու է 14հա տարածք:

3.2.6.4

ԿՏՀ մշակման և հեղեղաջրերի ավազաններ

Նախատեսվում է, որ ԿՏՀ մշակման և հեղեղաջրերի ավազանները ԿՀ լվացման շրջանում
օգտագործվելու են լվացման ջրերի կառավարման նպատակով: Լվացման ավարտից հետո դրանք
վերածվելու են ՊՋՄ: Դատարկ լուծույթի ավազանը վերածվելու է ՊՋՄ կայանի, իսկ հարստացած
լուծույթների ավազանը պահպանվելու է որպես հավասարակշռման ավազան: ՊՋՄ կայանը
ավազաններն օգտագործելու է նույն կոնֆիգուրացիայով (միջադիրի հետ միասին), որի արդյունքում
կկրճատվեն ՊՋՄԿ շինարարական ծախսերը:

3.2.6.5

Փակումից հետո ԿՏՀ-ում՝ հանքարդյունահանման հետևանքով ազդեցություն կրող
ջրերի պասիվ մաքրում

Նախատեսվում է, որ պասիվ մաքրումը ի սկզբանե կարևող է և անհրաժեշտ է ԿՏՀ հոսքաջրերում
սուլֆատի և մետաղների կոնցենտրացիաների բնապահպանական թույլատրելի չափաքանակների
հասցման համար: Աղյուսակ 1-ում ցուցադրված է, որ լվացումից հետո ջրի որակը գերազանցում է
Արփա գետ արտահոսքերի թույլատրելի որակը, մասնբավորապես ալյումինի, երկաթի, քլորիդի և
սուլֆատի մասով: Որոշ նյութերի կոնցենտրացիաները ևս կարող են գերազանցել ընդունելի
չափաքանակները, ներառյալ` մոլիբդենը, ծարիրը և մկնդեղը:
Պասիվ մաքրումն անհրաժեշտ է լինելու կարճ ժամանակահատվածի ընթացքում տարրալվացման
կույտից ցանկացած ավելցուկային հոսքաջրերի մաքրման նպատակով:
ՋՊՄԿ ներառելու է սուլֆատի նվազեցմանբ կենսառեակտոր, մանգանի հեռացման հուներ և հղկման
ջրային տարածքներ: Քանի որ ԿՏՀ ՋՊՄՀ համակարգը նիտրատ չի պարունակում, ուստի
համապատասխան կենսառեակտոր չի նախատեսվում:
ՋՊՄԿ նախագիծը մշակվելու է ՌՓՎ պլանի հերթական թարմացման ընթացքում: ԿՏՀ-ում
առաջարկվող ՋՊՄԿ ցիանիդի քայքայումից և լվացման շրջափուլից հետո ծանր մետաղների և
սուլֆատի կոնցենտրացիաների նվազեցման նպատակով մաքրման նախընտրելի տարբերակներից է:
ՋՊՄ համակարգի համար չի պահանջվում քիմիական նյութերի անընդհատ ավելացում այլ
նախընտրոթյունը տրվում է բնական կերպով տեղի ունեցող քիմիական և կենսաբանական
գործընթացներին: ՋՊՄԿ-ով ԿՏՀ-ից դուրս եկող ջրի մաքրումից հետո նախքան դեպի Արփա գետ
խողովակաշարով տեղափոխվելը, որտեղ այն բեռնաթափվելու է բնական միջավայր, համոզվելու
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համար, որ ջուրը համապատասխանում է թույլատրելի արտահոսերի ստանդարտներին, ՋՊՄԿ-ից
արտահոսող հոսքաջրերը կուտակվելու և վերահսկվելու են:
Փակումից հետո ԿՏՀ դրենաժային հոսքի երկրաքիմիական մոդելավորումը և կանխատեսումները
մշակվելու են հանքի շահագործման ընթացքում՝ ապագա արդյունքների վրա: Նախատեսվում է, որ
ապագայում

դրենաժային

հոսքաջրերի

մոդելավորումը

և

երկրաքիմիական

հատկանիշների

բնութագրման տվյալները օգտագործվելու են պասիվ մաքրման գործընթացի օպտիմալացման
նպատակով: Նախատեսվում է նաև, որ ՀԾԺ ընթացքում հավելյալ բնութագրման և կանխատեսումային
ուսումնասիրությունների իրականացման միջոցով Ընկերությունը ԿՏՀ փակման և հետփակման
մաքրման գործընթացները օպտիմալացնելու է: Ծածկման նյութերի օպտիմալացման և հոսքի
հաշվարկման նպատակով փորձահրապարակներ են տեղադրվելու:

3.2.6.6

ԱԴՎ ԿԱՅԱՆ

ԱԴՎ կայանը և դրան առնչվող բոլոր կառույցները Ցիանիդի կառավարման օրենսգրքի պահանջների
(ՑԿՄՕ, 2009) համաձայն, շահագործումից դուրս են բերվելու: Սարքավորումները, ավելցուկային
նյութերը, վառելիքի և ջրի բաքերը հեռացվելու են և տեղադրվելու են տեղանքից դուրս և/կամ
կիրարկելի կանոնակարգերի համաձայն վերչամշակվելու են:
Վերգետնյա խողովակաշարերը, հոսանքի գծերը և կուլվերտները ևս հեռացվելու են՝ ըստ
համապատասխան կանոնակարգերի: Ավելի փոքր բետոնե կառույցների հիմքերը կարող են տեղում
կոտրվել, իսկ մնացած ջարդոնները համապատասխան կանոնակարգի համաձայն, որը փակման
պահին ընդունված կլինի, կարող են թաղվել տեղամասում:

3.2.6.7

Տեղամասի մաքրում

Մետաղի ջարդոնները, թափոնները, անցանկալի սարքավորումները և ավելցուկային նյութերը
հեռացվելու և տեղադրվելու են Ամուլսարի աղբանոցի տարածքում: Հայաստանի կիրառելի կանոնների
և կանոնակարգերի համաձայն, բոլոր փակված թափոնների կառավարման միավորները և/կամ
ջրահեռացման կառույցները մաքրվելու են, իսկ վտանգները մեղմացվելու են:
Տիպիկ ՌՓՎ-ը ներառում է տեղանքի վերապրոֆիլավորման, վերաուրվագծման և բուսականության
վերականգնման աշխատանքները:
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Մակերևութային ջրերի կառավարում, էրոզիայի վերահսկում, համահարթեցում և
վերականգնում

3.2.6.8

Շահագործման

ընթացքում

ԱԴՎ

կայանի

տարածքի

շրջակայքում

մակերևութային

ջրերը

վերահսկվելու և կառավարվելու են կուլվերտների և դերիվացիոն ջրանցքների օգտագործման
միջոցով:
Բացի այդ, կառուցվելու է միջադիրով ֆիլտրացիոն ավազան, որի միջոցով մակերևութային ջրերը
կառավարվելու և ուղղորդվելու են հոսանքն ի վեր տեղակայված մակերևութային ջրերի դրենաժային
ավազանից, որը տեղակայված է ԿՏՀ հյուսիս-արևմտյան կողմում: Մակերևութային ջրերի դերիվացիոն
ջրանցքները նախագծվել են այնպես, որպեսզի 100 տարի 24 ժամ հոսանքն ի վեր տեղակայված
ավազանից անձրևաջրերն ու հոսքաջրերը ուղղորդվեն դեպի ԿՏՀ հյուսիս-արևմտյան կողմ և պահվեն
միջադիր համակարգով ավազանում, որտեղից ավելցուկային ջրերը կարող են օգտագործվել մշակման
կայանում:
Հանգույցների և սարքավորումների քանդումից և ապամոնտաժումից հետո, բոլոր ոչ պետքական
մակերևութային ջրերի կառավարման կառույցները պետք է հեռացվեն, իսկ տարածքը՝ վերականգնվի:
Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կուլվերտները տեղադրված են պահպանված ճանապարհների վրա,
դրանք փոխարինվելու են խորքային կամուրջներով: Մակերևութային հոսքաջրերի վերահսկման
խթանման և ազդակիր տարածքներում էրոզիայի վերահսկման, ինչպես նաև ԱԴՎ կայանից լավ
որակի դրենաժի ստացման նպատակով տեղանքի հարթեցումն ու բուսականության վերականգնումը
մեկնարկելու են հնարավորինս շուտ: Բոլոր խախտված տարածքները լավ դրենաժի ապահովման
նպատակով վերատրամատավորվելու են, ապա փխրեցվելու և վերականգնվելու են համաձայն
նախագծային ծրագրերի, չափանիշների և առանձնահատկությունների, որոնք պետք է մշակվեն ՀԾԺ
ՌՓՎ ծրարգրերի շրջանակներում: ՌՓՎ գործողությունների շրջանակներում, միջադիր համակարգով
ԿՏՀ կուտակիչ ավազանը վերացվելու է և ամբարտակի հոսանքն ի վեր տեղադրվելու է էրոզիայի
կանխարգելիչ շերտ: Դերիվացիոն ջրանցքը և ջրթափը, որոնք հոսքերն ուղղորդում են կուտակման
ավազանի սահմաններից դուրս փակման փուլում պահպանվելու են՝ անձրևաջրերից առաջացած
ավելցուկային հոսքերը 100 տարի 24 ժամ անվտանգորեն տեղափոխելու համար:

3.2.7

Հանքի վարչական շենքեր

Հանքի վարչական շենքերի շարունակական օգտագործման ռազմավարությունները քննարկվելու են
շահագրգիռ կողմերի և տեղական համայնքների հետ: Նախատեսվում է, որ փակումից հետո
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հանգույցներն օգտագործվելու են համայնքների կողմից, օրինակ՝ եթե շենքերը Ընկերությանը
հարկավոր չլինեն, ապա դրանք կարող են ծառայել սեզոնային հովիվների համար որպես կացարան:

3.2.8

Կոմունալ ծառայություններ

Ծրագրի շրջանակներում տեղադրվելու է մոտ 18,5կմ հաղորդալարեր, որը ցուցադրված է 02 նկարում:
ՌՓՎ պլանի շրջանակներում հաշվի է առնվել, որ 16,5կմ-ը հեռացվելու է, իսկ 2կմ օգտագործվելու է
համայնքների կողմից: Նախատեսվել է, որ բոլոր ջրագծերը տեղում կաղապարվելու և թաղվելու են,
ներառյալ 20կմ մաքուր ջրի մատակարարման համար նախատեսված ջրախողովակը և 11կմ
հոսքաջրերի հեռացման խողովակաշարը:

3.2.9

Քարհանքեր

Ամուր քարալիցքի, հենապատերի, ցամաքուրդային շերտերի և այլ կարիքների նպատակով
նախատեսվում է օգտագործել 2 քարհանք, որոնց հնարավոր տեղանքները ներկայացված են 02
նկարում: Դրանց նախագծերը մշակվելու են սույն պլանի հետագա լրամշակման շրջանակներում:
Փակման համար ենթադրվել է, որ քարհանքերը բացվելու են արմատական ապարներում: Տարածքի
հարթեցում և բուսականության վերականգնում չի նախատեսվել: Մուտքի սահմանափակման
նպատակով կառուցվելու են պաշտպանիչ բերմաներ:

3.2.10 Թափոնների հեռացում
ՌՓՎ պլանում նախատեսված է 1000 մ3 շինարարկան թափոնների, 4160լ ջարդիչի քսանյութերի, և 1040լ
այլ ռեագենտների հեռացում (որոնք բոլորը տեղադրվելու են 210լ տարրաներում), ինչպես նաև 500մ3
հիդրոկարբոնով աղտոտված հողերի տեղադրում: Ենթադրվում է, որ այս թափոնները տեղադրվելու են
Ամուլսարում տեղակայված աղբավայրում, քանի որ տարածաշրջանում այլ հարմար աղբավայրեր
առկա

չեն:

Ըստ

հնարավորության,

որոշ

վերամշակվող

հիդրոկարբոնային

պրոդուկտներ

վերադարձվելու են մատակարարներին:

3.3

Փակումից հետո իրականացվելիք մշտադիտարկում

Փակման շինարարության ավարտից հետո վերականգնված բուսականությունը և վերականգնման
առաջընթացն ու ջրի որակը պետք է առնվազն 5 տարի վերահսկվեն: ՌՓՎ պլանի համաձայն,
ենթադրվում է, որ տարածքի մոնիտորինգի և պահպանության արդյունքում հնարավոր է
վերականգնված տարածքների մոտ 20%-ում կրկնակի սերմնացան կատարվի: Ենթադրվում է, որ
դաշտային պայմաններում աշխատող մասնագետը 5 տարիների ընթացքում տարին երկու անգամ
պարբերականությամբ բուսածածկի աճման վիճակը դաշտային այցելության շրջանակներում
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վերահսկելու է և հաշվետվություն է ներկայացնելու: Դաշտային պայմաններում աշխատող տեխնիկը 5
տարիների

ընթացքում

տարին

4

անգամ

պարբերականությամբ

պետք

է

ստորգետնյա

և

մակերևութային ջրերի մոնիտորինգի և ջրի որակի փարձարկման համար պահանջվող բավարար
քանակությամբ նմուշներ վերցնի:

3.3.1

Գործողությունների արդյունավետության մշտադիտարկում

Ծրագրի տարբեր հատվածներ ունեն փակման և վերականգնման տարբեր նպատակներ, որոնցից
յուրաքանչյուրը պահանջելուէ մոնիտորինգային տարբեր մոտեցումներ: Խնամքը կարող է դիտարկվել
որպես երեք տարբերակների հիերարխիա, որի համար ըստ աճման ավելի շատ ներդրումներ են
պահանջվում.


Առանց գործողության տարբերակ – Սա նախընտրելի տարբերակ է, որի դեպքում
վերականգնումից հետո լրացուցիչ մոնիտորինգ կամ պահպանում չի պահանջվում ի
հավելումն ընտրված հողօգտագործման տիպի կառավարման:



Պասիվ խնամք – մակերևութային ջրերի վերահսկման միջոցների, ջրի պասիվ
մաքրման համակարգերի, ծածկման համակարգերի և այլ կառուցվածքերի հաճախակի
մոնիտորինգ և ոչ հաճախակի թեթև պահպանման գործողությունների շարունակական
պահանջ



Ակտիվ խնամք – Այս տիպի տեղանքներն ունեն շարունակական շահագործման,
պահպանման և մոնիտորինգի կարիք: Սովորաբար կիրառելի է ԱԴՎ կայանի
կառավարման պարագայում: Սա առավել անցանկալի տարբերակն է, որի համար
պահանջվում են կառավարչական և ֆինանասական էական ներդրումներ:

Վերջնական

նպատակը

սահմանափակումների
բնապահպանական
հաստատումը:

պետք
կամ

է

ջրի

լինի

առանց

աղտոտման

մնացորդային

հնարավորությունների

պայմանների

ձեռքբերմամբ

«առանց

Երկարաժամկետ

կտրվածքով,

տեղամասից

տեղափոխման միակ միջավայրը

պարտավորությունների
կայուն

գործողությունների»
մնացորդային

և

կամ

ընդունելի

կարգավիճակի
աղտոտիչների

մակերևութային և ստորգետնյա ջրերը են հանդիսանում:

Նախատեսվում է, որ պասիվ ջրամաքրման բջիջների համար պահանջվելու է պասիվ խնամք և
տեխնիկական սպասարկում: Նպատակը պետք է լինի ջրի ստանդարտներին համապատասխան
որակի ձեռքբերումը, այսինքն, այնպիսի որակ, որը չի ազդում հոսանքն ի վար ջրօգտագործման և ջրի
կենսաբանական հատկությունների վրա: Դրենաժի կազմակերպումը/մաքրումը անհրաժեշտ է լինելու
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ապահովելու համար, որ տեղանքից արտահոսքերը բավարարում են ընդունող ստորգետնյա և
մակերևութային ջրերի որակի ապահովման համար:

3.3.2

Մշտադիտարկում և խնամք

Փակումից հետո բնապահպանական մոնիտորինգը նախատեսվում է իրականացնել հետփակման 5
տարիների

ընթացքում

և

կատարվելու

է

շահագործման

բնապահպանական

ասպեկտների

կառավարման և մոնիտորինգի պլանի և փակման ավարտական նախագծային պահանջների
համապատասխան: Այս պլանը մշակվելու է ՀԾԺ ընթացքում և կառուցվելու է այս ընթացքում
իրականացված ընթացիկ մոնիտորինգի պահանջների և պրակտիկաների հիման վրա: Այն ներառելու
է բոլոր զգայուն ընկալիչերի, ներառյալ օդի, հողի, ստորգետնյա և մակերևութային ջրերի,
վերականգնման

տարածքներում

բուսածածկի

մոնիտորինգը:

Փակումից

հետո

ԿՏՀ

և

ԴԱԼ

հարևանությամբ ստորգետնյա ջրերի մոնիտորինգը պետք է հատկապես կարևորվի և տեղանքի
զարգացման ընթացքում տեղադրված մոնիտորինգային հորերը պետք է շարունակվեն օգտագործվել:
ՀԾԺ ավարտին ընդառաջ բնապահպանական մոնիտորինգի շրջանակներում գրանցված տվյալները
պետք է վերանայվեն, որպեսզի որոշվի, թե արդյոք կան հատուկ կարգավորիչ կամ այլ պահանջներ,
որոնք պետք է բավարարել նախքան ավարտական փակմանն անցնելը: Նախատեսվում է, որ
վերականգնված բուսածածկով տարածքները հետփակման փուլի խնամքի կարիք կարող են ունենալ,
թեպետ այսպիսի ծախսերը կարող են փոխհատուցվել համապատասխան ՌՓՎ նախագծային
չափանիշների մշակման և կիրառման միջոցով, որի նապատակը հաքի շահագործման ժամկետի
սկզբնական փուլերում էրոզիայի նվազեցումը և բուսածածկի վերականգնման հետազոտական
ծրագրերի իրականացումն է:

3.3.3

Փակման և վերականգնման կառավարում

Ամբողջական դրույքով աշխատող փակման գծով մենեջերն աշխատանքի կընդունվի ակտիվ
վերականգնման շրջանի 6 ամիսների ընթացքում և պատասխանատվություն կկրի այն հանգույցների
նախնական փակման համար, որոնք ակտիվ հանքարդյունաբերության վերջում այլևս անհրաժեշտ
չեն, այդպիսի հանգույցներն են` մանրացման հանգույցները, փոխակրիչներն ու ԴԱԼ -ը: Փակումից
հետո

ընկած

ժամանակահատվածում

մնացած

հանգույցների

չեզոքացումից

և

վերջնական

վերականգնումից հետո ԿՏՀ վերականգնման հաշվի առնման համար կպահանջվի ևս երկու 6-ամիս
տևողությամբ ժամանակ:
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ՀԾԺ նախնական ժամանակացույց

Մոտավոր ՀԾԺ-ը և ՌՓՎ ժամանակացույցը կազմված են սույն ՌՓՎ պլանի համար հետևյալ հենքերի
հիման վրա.


1-ին և 2-րդ տարիներ. հանքի շինարարության



1- 9-րդ տարիներ. ակտիվ շահագործում



0-11-րդ տարիներ. զարգացնել և վերահսկել գործիքներով համալրված վերականգնման
փորձահրապարակներ և փակման ծածկաշերտի փորձահրապարակներ, ինչպես նաև
օպտիմալացնել ՌՓՎ պլանը



1-3րդ տարիներ. խողովակների տեղադրման և ճանապարհային պատվարների
պատրաստման արդյունքում խախտված հողերի պրոգրեսիվ վերականգնում



1-8-րդ տարիներ. ԴԱԼ -ում դատարկ ապարների տեղադրում (1-ից 3-րդ փուլեր)



1-6-րդ տարիներ. Ոսկու ցածր պարունակությամբ հանքաքարի տեղադրում ԴԱԼ -ի
վրա



2-րդ տարի. ԴԱԼ-ի հոսքաջրերի մաքրման համար պասիվ մաքրման բջիջի կառուցում



2-րդ տարի +: ԴԱԼ-ի հոսքաջրերի պասիվ մաքրում



3-8-րդ տարիներ. Հյուսիսային եզրից սկսած ԴԱԼ պրոգրեսիվ վերականգնում
(բացառելով ոսկու ցածր պարունակությամբ հանքաքարի կուտակման տարածքը),
ներառյալ վերապրոֆիլավորում, վերաուրվագծում և ՌՓՎ ծածկաշերտի կառուցում



4-9-րդ տարիներ. Տիգրանես և Արտավազդես բացահանքերի պրոգրեսիվ հողալցում



7-11-րդ տարիներ. ԴԱԼ -ից ոսկու ցածր պարունակությամբ հանքաքարի հեռացում



7-11-րդ տարիներ. Բացահանքի հողալցված և հանքային պաշարների տարածքների
պրոգրեսիվ վերականգնում, ներառյալ ՌՓՎ ծածկաշերտի կառուցում
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10-11-րդ տարիներ: ԴԱԼ -ից ոսկու ցածր պարունակությամբ հանքաքարի հեռացումից
հետո

ԴԱԼ-ի

հարավային

լանջերի

պրոգրեսիվ

վերականգնում,

ներառյալ

վերապրոֆիլավորում, վերաուրվագծում և ՌՓՎ ծածկաշերտի կառուցում


11-րդ տարի. ԿՏՀ մնացորդային տարրալվացում



11-13-րդ տարիներ. ԿՏՀ չեզոքացում/լվացում



11-13-րդ տարիներ.
 Ջարդիչ կայանի ապամոնտաժում
 Փոխակրիչի ապամոնտաժում ու միջանցքի վերականգնում



12-13-րդ տարիներ. Չեզոքացումից/ լվացումից հետո ԿՏՀ փակման աշխատանքներ,
ներառյալ վերապրոֆիլավորում, ծածկաշերտի տեղադրում և մակերևութային ջրերի
վերահսկման միջոցառումներ (ՌՓՎ համար 6 ամսյա շինարարական փու)



9-11-րդ տարիներ. ԿՏՀ արտահոսքի մաքրման նպատակով պասիվ մաքրման համար
կառուցված բջիջ



13+ տարիներ. ԿՏՀ լուծույթների դրենաժի պասիվ մաքրում



14-19-րդ տարիներ. Փակումից հետո ընկած ժամանակահատված
 Վերականգնված տարածքների մոնիտորինգ -5 տարի
 Մնացած հանգույցների փակում (շինարարության շրջանը տևելու է 6 ամիս):

3.5

Աշխատանքային ուղղակի ազդեցություններ

Աշխատանքից ազատված հանքի աշխատակիցների վրա հանքի փակման հիմնական սոցիալտնտեսական ազդեցության գնահատմումն ավարտին է հասցվելու Գեոթիմի կողմից: Լիդիանն ու
Գեոթիմը հասկանում են այդ ազդեցություններին ենթակա աշխատակիցներին ժամանակին
տրամադրվող տեղեկատվության կարևորությունը և կենսամակարդակի կտրուկ փոփոխություններից
խուսափելու համար կրճատմանն ընդառաջ առաջարկելու են տարբեր աջակցության ձևեր:
Ընկերությունը տեղյակ է, որ ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր է տեղական
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առաջանա

և

նպատակ

ունի

հանքի

շահագործման ընթացքում տարբեր համայնքային նախաձեռնությունների և իրազեկման ծրագրերի
իրականացման միջոցով խթանել տնտեսական դիվերսիֆիկացիան: Կրճատումների պլանը մշակվելու
ԵՄ 98/59 դիրեկտիվի և ՀՀ օրենսդրության համաձայն` նախքան փակումը:
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն, գործատուն աշխատողին վճարում է նրա մեկ ամսվա
միջին աշխատավարձի չափով: Նույն օրենսգրքում սահմանվում է, որ ընկերությունը կարող է ավելի
բարձր նպաստներ նշանակել, որոնք կարող են տարածվել անհատական աշխատանքային
պայմանագրերի և կոլեկտիվ համաձայնագրերի վրա:

3.5.1

Փուլավորում

Տիպիկ ծրագրված փակման սցենարում (այսինքն, հանքի փակում, որը պայմանավորված է
ռեսուրսների սպառմամբ) աշխատակիցների աշխատանքից ազատման գործընթացը կատարվում է
երեք փուլերով.


1-ին փուլ- հիմնական տրանշ. Առաջինը աշխատանքից ազատվելու են բոլոր
մակարդակներում

մեծ

քանակությամբ

այն

աշխատակիցները,

որոնց

դերը

անհրաժեշտ չէ հանքի արտադրական գործունեության ավարտին մոտ կամ ավարտին


2-րդ փուլ-փակման թիմ. Փակման հետ կապված խնդիրների լուծման նպատակով
փակման ընթացքում պահվելու է առնվազն մեկ ղեկավարից և մի քանի տեխնիկական
մասնագետներից կազմված փակման փոքր թիմ: Փակման աշխատատար տարրերն
իրականացվելու

են

Գեոթիմի

մասնագետների

կողմից,

նրանց

հետ

կնքված

պայմանագրերի համապատասխան: Վերջին դեպքում, այս աշխատողները չեն
ներառվելու առաջին փուլում և կազմելու են փակման թիմի մաս: Երբ, ինչպես
ուրվագծված է փաստաթղթում բոլոր փակման գործողութուններն ավարտին հասցվեն,
փակման թիմը ևս կազատվի աշխատանքից:


3-րդ փուլ- փակումից հետո աշխատող մոնիտորինգային թիմ: Փակումից հետո
բնապահպանական, անվտանգության և սոցիալական բաղադրիչների վերահսկման
նպատակով (հետփակման մոնիտորինգային պահանջները ներկայացվել են սույն
փաստաթղթի այլ հատվածում) 2-րդ փուլի ավարտից հետո պահպանվելու է
հիմնական մասագետների թիմ: Գեոթիմը փակման ժամանակ պետք է որոշում
կայացնի կապված տեղաբնակներից կազմված փոքր խմբի պահպանման պայմանների
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հետ կամ ով առավել որակյալ կկատարի այդ աշխատանքը: կարող է հարմար լինել
նաև

համապատասխան

սոցիալական

և

համայնքային

մոնիտորինգի

առաջադրանքների իրականացման նպատակով ներգրավել տեղական ակտիվ ՀԿներ:

3.5.2

Հաղորդակցություն և հրապարակում

Բոլոր աշխատակիցները հանքի փակման մասին տեղեկացվելու են դրա փակումից 12 ամիս առաջ՝
ներկայացնելով յուրաքանչյուր պարապուրդի շրջանի վերջին վճարով աշխատանքային օրվա,
խորհրդատվական շրջանի և այլ մանրամասների վերաբերայալ առանցքային տեղեկատվություն:
Փակման և մոնիտորինգի խմբերի ընտրության գործընթացը օբյեկտիվորեն հիմնված է լինելու
որակավորման, հմտությունների և փորձի վրա: Նախքան իրականացումը, հաղորդակցության
սովորական մեթոդների միջոցով բոլոր աշխատակիցները գործընթացի մասին իրազեկվելու են:
Խորհրդակցությունների միջոցով յուրաքանչյուր աշխատակցի տրամադրվելու է փակման վերաբերյալ
մանրամասն տեղեկատվություն և քննարկվելու են նրանց խնդիրներն ու մտահոգությունները:

3.5.3

Աջակցություն

Գեոթիմի

վերապատրաստման

ծրագրի

հիմնական

տարրերը

լինելու

են

կարողությունների

կառուցումն ու հզորացումը և վերապատրաստումը: Հանքի շահագործման ընթացքում նմանատիպ
վերապատրաստումը փակման ժամանակ կօգնի կրճատված աշխատակիցներին լինել առավել
աշխատունակ՝ դարձնելով նրանց

առավել

պատրաստ որոշումներ կայացնել

և դիմակայել

աշխատանքի կորստի բարդություններին:
Փակման ժամանակ աշխատակիցներին տրվող հատուկ աջակցությունը ներառելու է կրճատումից
առաջ և հետո անվճար խորհրդատվության տրամադրումը: Աշխատակիցների փոքր խմբերին հմուտ
մասնագետների կողմից տրամադրվելու է խորհրդատվություն, որի նպատակը այդ շրջանում
աշխատակիցներին ֆինանսական ճնշումների հաղթահարման գործում աջակցելն է՝ նվազեցնելով
սթրեսը և փորձելով կոնկրետ այդ շրջանի ու ընդհանուր առմամբ նրանց գոյատևման համար
գործնական լուծումներ գտնել:
Այն աշխատակիցները, որոնք կցանկանան ստանալ բիզնես խորհրդատվություն կստանան այդպիսին:
Վերջնական փակումը կհանգեցնի ուղղակի կամ անուղղակի օժանդակ գործողություններում
ներգրավված աշխատատեղերի կորուստների:
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Սոցիալական խնդիրներ փակման ժամանակ

Ուղղակի աշխատուժի վրա փակման ազդեցություններից բացի կլինեն նաև անուղղակի տնտեսական
ազդեցություններ, որոնք զգալի են լինելու.

3.6.1



Մատակարարման շղթային բիզնեսների և ծառայությունների



Համայնքապետարանների



Տեղական հողօգտագործողների վրա:

Հաղորդակցություն

Շահագրգիռ կողմերը, այդ թվում` լիազոր մարմինները և տեղական հանրությունը հանքի փակման
մասին տեղեկացվելու է 12 ամիս առաջ: Խորհրդատվական հանդիպումները կօգնեն հանքի հետ
սերտորեն կապված համապատասխան կազմակերպություններին և խմբերին, ինչպիսիք են՝
տեղական հիվանդանոցները և ազդակիր համայնքները առկա հաղորդակցության ուղիների միջոցով
մշակել ընկերության պարտականությունների փոխանցման գործընթացը:
Այն շահագրգիռ կողմերը, ովքեր մեծ հետաքրքրություն ունեն հանքի փակման նկատմամբ որոշվելու
են հանքի շահագործման ժամկետի դեռևս վաղ փուլերի ընթացքում: Գեոթիմը մտադիր է մշակել
հաղորդակցության
շրջանակներում

այնպիսի

ռազմավարություն,

անդրադառնալ

նման խմբերի

որը

թույլ

կտա

ընդգրկուն

մտահոգություններին

և որը

գործընթացի

կգործի

հանքի

շահագործման ողջ ժամկետի ընթացքում:
Այս գործընթացիի համար տրամադրվելու են համապատասխան ռեսուրսներ և որտեղ հնարավոր է,
փակման

հնարավոր

սոցիալական

և

բնապահպանական

ազդեցությունների

կառավարման

նպատակով Գեոթիմ կաշխատի համայնքների և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ:

3.6.2

Տեղական տնտեսության դիվերսիֆիկացում

Տեղական համայնքների

վրա փակման

ազդեցությունների փոխհատուցման

նպատակով

Գեոթիմը հանքի շինարարության և շահագործման ընթացքում փորձելու է տնտեսական
զարգացման ծրագրեր իրականացնել համայնքների համար, որն արտացոլված է Գեոթիմի
սոցիալական
(ՀԶԾ),

ռազմավարության

կենսակերպի

ծրագրերում:

մեջ,

վերականգնման

Ամուլսարի
ծրագրում

համայնքային
(ԿՎԾ)

և

զարգացման
ամենամյա

ծրագրում

սոցիալական
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հանքի

շահագործման

վերջում

համայնքների բնակչության արտահոսք չլինի, և հզորացվեն համայնքների ներուժը և
սոցիալ-տնտեսական հնարավորություններ:
Հանքից

տեղական

համայնքների

կախվածության

նվազեցման

նպատակով

հանքի

շահագործման ժամանակ իրականացվող նախաձեռնությունները խթանելու են տեղական
տնտեսության

դիվերսիֆիկացման

գյուղատնտեսական

գործընթացին.

ձեռնարկատիրութուն,

տեղի

հմտությունների

գյուղատնտեսական

հզորացում,

արտադրանքի

խթանում,

պահեստավորում, և վերամշակման օբյեկտների հիմնումը, տարածքում կաթի մշակման
կոոպերատիվների հիմնում, հովիվներին աջակցություն կաթի արտադրության ծավալների
մեծացման հարցում, զբոսաշրջության զարգացում:
Մասնավորապես,

Գնդեվազում

արդեն

հիմնել

է

չորանոց,

ստեղծվել

կոոպերատիվ,

տրամադրվել տեխիկական աջակցություն՝ մրգերի չորացման և իրացման շուրջ:
Սեզոնային անասնապահությամբ զբաղվող հովիվները նույնպես կարող են ընդգրկվել նման
նախաձեռնություններում: Կաթի արտադրության ծավալների մեծացման նպատակով տեխնիկական
աջակջության, արհեստական սերմնավորման և կրթական ծրագրեր կմշակվեն:

3.6.3

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ

Ծրագրի փակման ժամանակ, տեղական ինքնակառավարման մարմինները դադարելու են ստանալ
հողի վարձակալության վճարները: Մինչդեռ հանքի շահագործման ընթացքում այդ վճարները մեծ
օգուտ են բերելու,

փակման ժամանակ համայնքները

պետք

է

պատրաստ լինեն

էական

կրճատումների:
Համայնքների պետական բյուջեի համեմատությամբ, Ընկերության վճարները զգալի գումար են
կազմում, սակայն բացարձակ արժեքը (առավելագույնը յուրաքանչյուր գյուղի համար տարեկան շուրջ
500,000 ԱՄՆ դոլլար) մնում է համեմատաբար համեստ, մասամբ նվազեցնելով այն ազդեցությունը, որը
կլիներ նման գումարի վճարման դադարեցման պարագայում: Պետք է նշել, որ համայնքների միացման
գործընթացի շրջանակներում հանքի շահագործման ժամանակ նրանց վարչական սահմանները
կփոխվեն:
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Տեղական համայնքներին պետք է խորհրդատվություն տրամադրվի, օգնելու նրանց հնարավորինս
առավել

արդյունավետ

որոշումներ

կայացնեն

Ծրագրի

ընթացքում

հողի

վարձակալության

գումարների և ապագայում սպասվող բյուջետային կրճատումների և փոփոխությունների վերաբերյալ::

3.6.4

Միջոցների փոխանցում

Գեոթիմը գնահատելու է փակման ժամանակ միջոցների փոխանցման արդյուքում տեղական
համայնքների կողմից ստացվող օգուտները, օրինակ՝ վարչական շենքերի և գոյություն ունեցող
ճանապարհների օգտագործումը կարող է փակումից հետո համայնքների համար մեծ նշանակություն
ունենալ:
Պլանավորումը հնարավորություն կտա օպտիմալացնել միջոցների փոխանցումը՝ միաժամանակ
ապահովելով տրամադրվող միջոցների համապատասխանությունը համայնքների պահանջների հետ:
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ՀԾԺ վաղ շրջանում փակման պլանավորման գործընթացի պատասխանատվության ստանձման և
վերահսկման նպատակով հաստատվելու է բազմադիսցիպլինար և բազմաշահառու փակման
աշխատանքային թիմ: Թիմը պետք է ներառի Լիդիանի կորպորատիվ ներկայացուցչություն, ինչպես
նաև Գեոթիմից հանքի ղեկավար անձնակազմ: Գեոթիմը փորձ ունի ֆոկուս խմբերի և ժամանակավոր
հանձնաժողովներ

ստեղծաման

հարցում,

որոնց

նպատակը

խորհրդատվական

գործընթացի

կազմակերպումն է, որպեսզի ՌՓՎ պլանն ինչպես հարկն է, կանոնավոր կերպով թարմացվի: Այս
գործընթացի սատարման նպատակով համապատասխան միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն, ներառյալ
տեղական

մակարդակում

և

Երևանում,

բոլոր

հիմնական

շահագրգիռ

կողմերին

(ՀԿ-ներ,

քաղաքացիական հասարակություն, ՀՀ ԲՆ և ԷԲՊ) ներգրավելու համար:
Ընկերության մարդկային ռեսուրսների, բնապահպանական և համայնքային կապերի բաժինը (ները)
պատասխանատու
համայնքների

և

են

պլանը

ընկերության

կարգավորող

և

մարմինների

շահագրգիռ

կողմերի,

շրջանակներում

այդ

թվում`տեղական

ներկայացնելու

համար:

Հաղորդակցության մեթոդները համապատասխանելու են ՇԿՆՊ-ում ներկայացված մեթոդներին,
որոնք մշակվելու են փակման պլանավորման

և հենց

փակման վերաբերյալ

մանրամասն

խորհրդակցությունների կազմակերպման նպատակով: Հանդիպումների, սեմինարների և այլն
արձագանքները գրանցվելու են և հաշվի են առնվելու մանրամասն պլանի մշակման ժամանակ:

4.2

Իրագործում

Երբ որոշում է կայացվում ընդմիշտ դադարեցնել արդյունահանումը, վերջնական ՌՓՎ
պլանը ներառում է տեղում առկա ենթակառուցվածքների և այն որոշումների ամբողջական
նկարագրությունը, որոնց շնորհիվ պետք է որոշվի, թե որ կառույցները պետք է
ապամոնտաժվեն, իսկ որոնք կարող են առաջարկվել հանքի փակումից հետո տարածքի
օգտագործողներին: Այս ամենը պետք է քննարկվի հաջորդող տարիներին ՌՓՎ պլանի
մշակման ընթացքում:
ՌՓՎ պլանն իրականացվելու է բնապահպանական և սոցիալական կառավարման
համակարգի շրջանակներում, որում` Համաձայն ԲՍԱԳ/ՇՄԱԳ և ԲՍԿՀ փաստաթղթերի
ներառվելու են մի շարք նախագծեր/պաններ, ընթացակարգեր, քաղաքականություններ,
նախաձեռնություններ և նպատակներ:
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Պարբերական աշխատանքային վերադիտարկումների համար պետք է օգտագործվեն և
փակման պլանավորման գործընթացում քննարկվեն սոցիալական և բնապահպանական
հաշվետվությունները, ԲՍԿՀ և վարկատուների աուդիտը, կարգավորիչ ստուգումներն ու
կանխատեսումները:
Շահագործման ընթացքում որպես տեղանքի հաջող վերականգնման ուղենիշ մշակվելու են
համապատասխան ցուցանիշներ:
Փակման

առաջին

տարիների

տեղանքի

անվտանգությունը

լինելու

է

խիստ

առաջնահերթային, քանի որ տեղանքում լինելու են տարբեր թվով կապալառուներ և
աշխատակիցներ և Գեոթիմի համեմատաբար քիչ թվով աշխատակիցներ: Անվտանգության
ցանկապատը և մուտքերը պետք է տեղում մնան խնամքի առնվազն հինգ տարիների
ընթացքում: Այլ Անվտանգության միջոցառումները ներառում են կողպեքով փակվող
դարպասների, ցուցանակների օգտագործումը և անվտանգության իրավիճակի կանոնավոր
ստուգումները: Տեղական բնակչության և հողօգտագործողների հետ խորհրդակցության
ընթացքում Գեոթիմն ապահովելու է տեղանքի մուտքի և հանքի փակման առաջընթացի և
վերականգնման աշխատանքների վերաբերյալ մանրամասները:
Հնարավորինս արագ ապրուստի միջոցների վերականգնման նպատակով առաջնահերթային
են համարվելու ԴԱԼ տարածքում հովիվների կողմից նախկինում օգտագործված հողերի, ԿՏՀ
տարածքի խոտհարքների, արոտների և այգիների, ինչպես նաև Ամուլսար լեռան
կողմնարդյունքի հավաքման տարածքների վերականգնումը:
Թեպետ ՌՓՎ պլանը հիմնականում անդրադառնալու է սպառված հանքային ռեսուրսների
դաշտում հանքի փակմանը և կույտված հանքաքարի մշակման ավարտին, սակայն, այն
դեպքում, եթե առաջանա վաղաժամ փակման կարիք այն նաև պետք է ապահովվի պատշաճ
շահագործումից դուրս բերման և վերականգնման ընթացակարգերը:

4.3

Վերանայում և զարգացում

Նախնական ՌՓՎ պլանը վերանայվելու և թարմացվելու է ՌՓՎ մանրամասն նախագծման փուլում և
փակման շինարարության ընթացքում, երբ արդեն լավ հասկանալի է, թե ինչ պետք է կառուցվի:
Շահագործման վաղ փուլում այդ մանամասները ներառվել են իրագործման մակարդակի նախագծում:
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Ապա, ֆինանասկան դրույթների հաստատման և պլանի նկատմամբ առանցքային կարևորության
խնդիրների հաշվի առնման, ինչպես նաև ՀՀ օրենքների հետ դրա համապատասխանության
ապահովման նպատակով պլանը պարբերաբար ենթարկվելու է վերանայման: Պետք է հաշվի առնվի.


Արդյո՞ք հանքի հատակագիծը փոխվել է



Արդյո՞ք ծրագրի տարածման գոտին փոխվել է



Արդյո՞ք հանքի շահագործման ժամկետը ընդլայնվել կամ կրճատվել է



Արդյո՞ք նոր բնապահպանական խնդիրներ հայտնաբերվել են



Արդյո՞ք նոր սոցիալ - տնտեսական խնդիրներ հայտնաբերվել են



Որոնք

են

շրջակա

միջավայրի

և

սոցիալական

կառավարման

պլանների

փոփոխությունների հետևանքները


Արդյո՞ք օրենսդրական դաշտը փոխվել է, թե ոչ



Ի՞նչ դասեր են քաղվել պրոգրեսիվ վերականգնումից

Եթե այս վերանայման արդյունքում պլանի ցանկացած ասպեկտի էական տարբերություններ են
հայտնաբերվում, ապա պլանի համապատասխան բաժինը թարմացվում է: Ապա, հաշվի առնելով
հանքի շահագործման կարճ ժամկետը երկու տարեկան ընդմիջումների և Ծրագրի զարգացման
առանցքային փուլերի ընթացքում կատարվում են մանրամասն տեխնիկական վերադիտարկումներ և
թարմացումներ, որոնք կարող են տալ նոր էական տեղեկատվություն, որն իր հերթին կարող է ազդել
պլանի շրջանակների և ծախսերի վրա:

4.4

Ժամանակավոր փակում (ավելի քան երեք ամիս)

Շահագործման ժամանակավոր դադարեցման պարագայում, անվտանգության անձնակազմը
շարունակելու

է

կանխարգելվի:

ապահովել,

Քիմիական

որպեսզի

նյութերի

տեղանք

մուտքը

պահեստավորման

առանց

թույլատվության

մեթոդները

շահագործման

մեթոդներից չեն տարբերվելու, սակայն դրանց պահեստավորման համար օգտագործվող
կառույցները փակվելու են: Դեպի հանք տանող բոլոր մուտքերը կողպվելու են: Շրջակա
միջավայրից

նմուշարկումը

իրականացվում

էր

շարունակվելու

շահագործման

է

ժամանակ,

նույն
եթե

պարբերականությամբ,

անվտանգության

որն

պայմաններն

ապահովված են: Տեղադրված կառույցների տեսողական ստուգումը կատարվելու է ամեն օր:
Համապատասխան անվտանգության արձանագրությունները առավել մանրամասնորեն
նկարագրված են ընկերության ռեիսկերի կառավարման պլանում:
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Վաղաժամ փակում

Եթե որևէ պատճառով տեղի ունենա հանքի վաղաժամ փակում, ապա տեղական համայնքները և
կարգավորիչ մարմինները համապատասխան պայմանների առկայության պարագայում պետք է
տեղեկացվեն և նրանց պետք է խորհրդատվություն տրամադրվի: Կախված վաղ փակման
պատճառներից, երկրից հեռանալու համար տրված ժամկետից և էվակուցիայի համար կիրառվող
ընթացակարգերից, կիրառվելու են փակման ժամանակավոր կամ վերջնական միջոցառումներ: Հանքի
վաղաժամ փակման ժամանակ ծախսածածկման համար շահագործման վաղ փուլերի ընթացքում
բավականաչափ ֆինանսական միջոցներ են հավաքվելու:
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5.0

ՌԵԿՈՒԼՏԻՎԱՑԻԱՅԻ, ՓԱԿՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ
ԾԱԽՍԵՐ

5.1

Ֆինանսական երաշխիքներ

ՀՀ օրենքով և իրավական ակտերով պահանջվում է, որպեսզի ՌՓՎ նախագծման ու ծախսերի
հաշվարկները ներառվեն նախագծերում և լիցենզիաների տրամադրման առաջին տարում 15%
ծախսերի չափով բնապահպանական ֆոնդին կատարվեն հատկացումներ` վճարման ենթակա
մնացած գումարը բաժանելով ծրագրի մնացած տարիների վրա: Հատկացումները փոխանցվում են ՀՀ
Կենտրոնական

բանկի

հատուկ

հաշվեհամարների

վրա:

Ֆինանսական

ապահովագրության

խնդիրները Հայաստանում կարգավորվում են ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգրքի շրջանակներում:
Հայաստանում պահանջվող ֆինանսական երաշխիքները կարգավորվում են ՀՀ կառավարության
2012թ օգոստոսի 23-ին N 1079-Ն որոշմամբ: Հանքի փակման երաշխիքի հենքը իրատեսական
ընդհանուր արժեքի վճարումն է` նախքան հանքի փակումը (Ֆիզիկական փակում, շրջակա
միջավայրի վերականգնում և սոցիալական հետևանքներ): Ընկերությունը մինչ օրս պարտաճանաչ
իրականացրել է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված և ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների
նախարարության հետ 2014թ նոյեմբերի 24-ին կնքված թիվ ՊՎ-286 պայմանագրի հավելված 2-ով
հաշվարկված ֆինանսական հատկացումները: Ինչը հետագայում կհանդիսանա հանքի փակման
ֆինանսական երաշխիք:

5.2

Պրոգրեսիվ վերականգնում

Ծրագրի զարգացման և հանքի շահագործման ընթացքում աշխատանքային տարածքների
պրոգրեսիվ վերականգնման արդյունքում հնարավոր է կրճատել հանքի փակման ծախսրեն,
ինչպես

նաև

սոցիալական

շահագործման

փուլի

ազդեցությունները:

ընթացքում

Պրոգրեսիվ

նվազեցնել

վերականգնման

բնապահպանական
հիմնական

ու

մոտեցման

կիզակետում կարող է լինել լիցենզիայի շրջանակներում ներառված ցանկացած խաթարված
տարածք,

որը

կարող

է

վերաձևավորվել/բարեկարգվել`

համապատասխան

աճման

միջավայրի ու բույսատեսակների ներմուծման հնարավորությամբ:
Տեղում իրականացվող պրոգրեսիվ վերականգնման միջոցառումները կարող են ազդել հանքի
վերջնական փակման ու վերականգնման զարգացման ու իրականացման վրա և դիտարկվեն
ՀԾԺ

ընթացքում

ՌՓՎ

պլանի

պարբերական

վերանայման

ժամանակ:

Միջանկյալ
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վերականգնման շրջանակներում դիտարկվելու են այն տարածքները, որոնք մինչև
հանքարդյունահանման ավարտը այլևս չեն խաթարվելու:

5.3

Փակման հաշվարկված ծախսերը

Հանքի փակման աշխատանքների նախահաշիվը ներկայացվում է աղյուսակ 1-ում:
Աղյուսակ 1 Փակման ծախսերի նախահաշիվ
Հ/հ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Աշխատանքների և ծախսերի
անվանում
2
Հանքատար և լցակույտատար
ճանապարհների ռեկուլտիվացիա
Արտաքին լցակույտի ռեկուլտիվացիա
Տարրալվացման հարթակ և
ավազանների ռեկուլտիվացիա
ԱԴՎ կայան և վարչական շենքերի
ապամոնտաժում և ռեկուլտիվացիա
Փոխակրիչների հանգույցի
ապամոնտաժում և ռեկուլտիվացիա
Ավտոինքնաթափերի բեռնաթափման
հանգույցի ռեկուլտիվացիա
Ջարդիչ կայանների ապամոնտաժում
և ռեկուլտիվացիա
Ջրահեռացման առուների
ռեկուլտիվացիա
Պայթուցիկ նյութերի պահեստի
ապամոնտաժում և ռեկուլտիվացիա
Ջրամատակարարման կայանի
ապամոնտաժում և ռեկուլտիվացիա
Արդյունաբերական հրապարակի
ռեկուլտիվացիա

Չափման
միավորը
3
կմ

Ծավալը

հա
հա

140.69
135.75

4.842
4.842

681.249
657.329

հա

19.35

4.842

93.697

հա

16.87

4.842

81.688

հա

5.11

4.842

24.744

հա

18.93

4.842

91.663

կմ

4.7

9.684

45.517

հա

1

4.842

4.842

հա

0.52

4.842

2.518

հա

1

4.842

4.842

4
18.26

Արժեքը մլն. դրամ
Միավորի
Ընդհանուր
5
6
9.684
176.837

Ընդամենը
Առ այսօր վճարված

1,864.926
279.738

Հանքի փակման մշտադիտարկումների աշխատանքների նախահաշիվը ներկայացվում է աղյուսակ 2ում:
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Փակման մշտադիտարկումների ծախսերի նախահաշիվ

Մոնիտորինգ
Ռեկուլտիվացման աշխատանքների
մոնիտորինգ և պահպանում
Մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի
մոնիտորինգ
Կանաչապատման/ռեվեգետացման
մոնիտորինգ
Ընդամենը
Առ այսօր վճարված

150,000,000
82,000,000
22,000,000
254,000,000
38.1

2015թ. նոյեմբեր
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