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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Լիդիան Արմենիան Հայաստանում օգտակար
հանածոների հանքավայրերի հայտնաբերման
և զարգացման առաջատար ընկերություն է`
միջազգային ներդրողների մեծ կազմով:
 Լիդիան Արմենիայի 100% բաժնետերն է Լիդիան Ինթերնեյշնլ ընկերությունը, որը
գրանցված է Միացյալ թագավորությունում և ցուցակված է Տորոնտոյի Ֆոնդային
բորսայում, ապրանքանիշը` LYD:
 Լիդիան Ինթերնեյշնլի նախագահն է Հովարդ Սթիվենսոնը, Լիդիան Արմենիայի գլխավոր
տնօրենը` Հայկ Ալոյանը:
 Ընկերության կապիտալիզացիան կազմում է 300 մլն ԱՄՆ դոլար:
 Ընկերության որդեգրած քաղաքականությունը համապատասխանում է Էկվատորյան
(հավասարության) Սկզբունքներին, միջազգային չափանիշներին, ինչը պարտավորեցնում
է բնապահպանական, սոցիալական և այլ ասպեկտներով լինել պատասխանատու
ընկերություն:
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Ընդհանուր տեղեկություններ
Ամուլսարի հանքավայրը լինելու է
ժամանակակից օրինակելի հանքավայր
և ոսկու կորզումն իրականացվելու է
ժամանակակից տեխնոլոգիայով:
 Ամուլսարի ոսկու հանքավայրը գտնվում է
ՀՀ Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերի սահմանագլխին:
 Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից
հետո հայտնաբերված առաջին ոսկու հանքավայրն
է Հայաստանում` իր երեք տեղամասերով՝ Տիգրանես,
Արտավազդես և Էրատո:
 Ամուլսարի հանքավայրում հանքարդյունաբերությունն իրականացվելու է բաց եղանակով: Սա
միակ հանքավայրն է Հայաստանում, որտեղ օգտագործվելու է կույտային տարրալվացման
տեխնոլոգիան: Կույտային տարրալվացումը չի նախատեսում պոչամբար:
 Հանքի տարեկան արտադրությունը նախատեսվում է 10 մլն տ. հանքաքար, ոսկու կորզումը
85% է:
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Համառոտ տեղեկություններ հանքավայրի մասին
Ամուլսարի հանքավայրը միակ հանքավայրն է,
որը հայտնաբերվել, հետախուզվել և զարգացվում
է միջազգային ընկերության կողմից և
նրա ֆինանսական միջոցներով:
 Հանքավայրը հայտնաբերվել է 2006թ.-ին, ուսումնասիրվել է
ավելի քան 10 տարի և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով ստացել է հանքարդյունահանման բոլոր իրավունքները:
 Ընկերության ընդերքօգտագործման իրավունքի գործողության ժամկետը սահմանված է մինչև 2034թ.
հունվարի 1-ը: Առաջիկա 2 տարին կիրականացվեն լեռնակապիտալ, հանքաքարի վերամշակման,
կորզման ենթակառուցվածքների շինարարության աշխատանքներ, հետագա 10 տարիներին կկատարվեն
հանքարդյունահանման, իսկ 5.5 տարիների ընթացքում` հանքի փակման աշխատանքներ:
 Հանքավայրի շահագործման և հանքաքարի վերամշակման տեխնիկական տեխնոլոգիական լուծումների
վերաբերյալ միջազգային փորձագետների կողմից առաջարկված օպտիմալացման ծրագրին
համապատասխան` 2015-2016թթ.-ին իրականացված նախագծային փոփոխությունները ենթարկվել են ՀՀ
օրենսդրությամբ սահմանված շրջակա միջավայրի ազդեցության, տեխնիկական անվտանգության
պետական փորձաքննությունների, ինչպես նաև միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների
պահանջներին համապատասխան Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատման և
արժանացել դրական եզրակացությունների:
 Շահագործման է տրամադրվել 89 մլն տ. հանքաքար, ոսկի` 73.7 տ. (միջին պարունակությունը` 0.825
գ/տ), արծաթ 294.3 տ. (միջին պարունակությունը 9.29գ/տ):
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Հանքի հատակագիծը
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Ներդրումներ, տնտեսական ազդեցություն
Ամուլսարի ծրագիրը կնպաստի Հայստանի Հանրապետության տնտեսական
զարգացմանը և դրական ազդեցություն կունենա ՀՆԱ-ի վրա:

 Մինչ այժմ Ընկերության կողմից երկրաբանահետախուզական աշխատանքների
նպատակով իրականացվել է մոտ 90 մլն. ԱՄՆ դոլարի ներդրում:

 Կապիտալ շինարարական ծախսերը կկազմեն 370 մլն ԱՄՆ դոլար:


Ոսկու արտահանումից տարեկան շրջանառությունը կկազմի 250 մլն ԱՄՆ դոլար:



Ամուլսարի ծրագրի իրականացման արդյունքում տարեկան վճարվող հարկերն
ու տուրքերը կկազմեն 40-50 մլն ԱՄՆ դոլար:

 Ծրագիրը կնպաստի նաև տարածաշրջանի տնտեսական զարգացմանը` ստեղծելով
1300 աշխատատեղ շինարարության փուլում և 700 աշխատատեղ
արդյունահանման ընթացքում:
 Ազդակիր` Գորայք, Գնդեվազ և Սարավան համայնքներին վճարվող հողի
վարձակալության տարեկան վճարները կկազմեն մոտ 1 մլն ԱՄՆ դոլար:
 Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները կբարձրացնեն ՀՀ վարկանիշը` որպես միջազգային ներդրումների
համար նպաստավոր երկիր:

Մեկ ուղղակի աշխատատեղ կստեղծի 5 անուղղակի աշխատատեղ
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Հողերի ձեռքբերում
Սեփական հողերի ձեռքբերումը իրականացվել է IFC և EBRD
միջազգային լավագույն փորձին
համապատասխան:
 Հողերի ձեռքբերումը իրականացվել է 2015թ.:
 Ընկերությունը 145 հողատերերից ձեռք է բերել
278 հողակտոր` շուրջ 150 հա
տարածքով:
 Հողերի ձեռքբերման համար ներդրվել է ավելի
քան 2.8 մլն ԱՄՆ դոլար:
 Գերակա շահ ճանաչելու համար Ընկերությունը
դիմել է ՀՀ կառավարությանը միայն 4 հողակտորի համար:
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Սոցիալական ծրագրեր համայնքներում
Սերտ համագործակցություն և հատուկ ուշադրություն
տեղական համայնքներին. ավելի քան 90 սոցիալական
ծրագրեր տարածաշրջանում
 2007թ. սկսած Ընկերությունը սոցիալական ծրագրեր է իրականացրել
Ջերմուկում, Գնդեվազում, Գորայքում և Սարավանում:
 Առ այսօր իրականացվել է ավելի քան 90 սոցիալական ծրագիր`






Գազատարի կառուցում Սարավանում,
Գորայք համայնքի դպրոցի, գրադարանի և բուժկետի վերանորոգում,
Գնդեվազի մանկապարտեզի հիմնավերանորոգում,
Ջերմուկի մեկ մանկապարտեզի և արվեստի դպրոցի հիմնանորոգում,
Մասնագիտական կրթություն ստացող 12 ուսանողի ուսման վարձի
ֆինանսավորում
և բազմաթիվ այլ ծրագրեր գյուղատնտեսության, անասնապահության,
կրթության, առողջության բնագավառներում:

Ընդհանուր առմամբ առ այսօր սոցիալական ծրագրերում
ներդրվել է 3 մլն ԱՄՆ դոլար
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Բնապահպանություն և կայուն զարգացում
Բնապահպանական կառավարումը
առաջնային է Լիդիան Արմենիայի համար:
 Սկսած 2008թ.-ից Ընկերությունը իրականացրել է
շրջակա միջավայրի ելակետային տվյալների
ուսումնասիրություն:
 Իրականացվել են հետևյալ հետազոտությունները`
հող, ջուր (մակերևութային և ստորգետնյա ջրեր), օդի
որակի, կենդանական և բուսական աշխարհի ուսումնասիրություն, կենսաբազմազանության
գնահատում, սոցիալական և սոցիալ-տնտեսական ելակետային տվյալների հավաքագրում,
ինչպես նաև լայնամասշտաբ այլ ուսումնասիրությունների, մասնավորապես` հնագիտական,
բնակչության հմտությունների, հողօգտագործման, կենսակերպի:
 Մինչ այսօր ծախսվել է ավելի քան 6 մլն ԱՄՆ դոլար` ներգրավելով նաև հայաստանյան
կազմակերպություններին:
 Ռեկուլտիվացիա`
երկրաբանահետախուզական
ենթակառուցվածքների փակումից հետո:

աշխատանքներից

և

հանքի

բոլոր
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Շինարարական աշխատանքներ
Հանքի կառուցումը իրականացվում է անվտանգության միջազգային բարձր
չափանիշներին համապատասխան
 Շինարարության մեկնարկը տրվել է
2016թ. օգոստոսի 19-ին
 Հանքի շինարարությունը կտևի մինչև
2018թ. գարուն
Այս պահին`
 Ընկերությունը վարձակալել է 2 հյուրանոց
Ջերմուկ քաղաքում,
 Կառուցվում է շինարարական ճամբար ` նախատեսված 1000 հոգու համար,
 Իրականացվում է էլեկտրամատակարարման ենթակառուցվածքների
շինարարություն,
 Կատարվում են հողային աշխատանքներ,
 Վերանորոգվում և կառուցվում են ճանապարհներ:

Շինարարության ընթացքում նախապատվությունը տրվում է տեղական
կապալառուներին և մատակարարներին:

www.lydianarmenia.am
info@lydianarmenia.am

