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«Առավոտի» զր�ցակիցն է «Լիդիան Արմենիա» 

ընկեր�թյան գործադիր տնօրեն Հայկ Ալոյանը. 

– Ամ�լսարի շահագործման դեմ շարժ�մը վերջին 

շրջան�մ ավելի լայն թափ ստացավ. մարդիկ փո-

ղոցներ փակեցին, բողոքի տարբեր ակցիաներ 

իրականացրին: Հիմնական մտահոգ�թյ�նները 

վերաբեր�մ են թթվային դրենաժի կարգավորմանը 

և ցիանիդի օգտագործմանը, որոնք կվնասեն խմե-

լ� ջ�րը: Այս �ս�մնասիր�թյ�նները նախօրոք 

չէի՞ն իրականացվել: Հանքի շահագործման դեմ 

պայքարողների փաստարկներին ի՞նչ �նեք հա-

կադրել�: 

Հ.Ա. - Ջրին, հողին, շրջակա միջավայրին ոչ մի 

վտանգ չի սպառն�մ: Ամենայն պատասխանատը-

վ�թյամբ կարող եմ հայտարարել, որ Ամ�լսարի 

կողմից կիրառվող պաշտպանիչ միջոցառ�մները 

բացառիկ են Հայաստանի համար և կիրառվ�մ են 

միջազգային լավագ�յն հանքեր�մ: Ցիանիդի մա-

սին արդեն զավեշտալի է խոսել, երբ Ամ�լսարից 

քիչ թե շատ տեղյակ բոլորը գիտեն, որ այն կիրառ-

վել� է լիովին փակ ցիկլով � ոչ մի տեղ չի արտա-

հոսել�: Ինչ վերաբեր�մ է հետազոտ�թյ�ններին. 

որտեղի՞ց են ընդհանրապես հայաստանյան բնա-

պահպաններն իմացել թթվային դրենաժի մասին: 

Մեր հետազոտություններից: Փորձեք գտնել գոնե 

մի հրապարակ�մ, հայաստանյան հարյ�րավոր 

բնապահպանական կազմակերպ�թյ�նների կող-

մից, որտեղ հիշատակվ�մ է թթվային դրենաժի 

խնդիրը. մինչև այդ մասին գրեց Լիդիանը իր փաս-

տաթղթեր�մ 2015-ին: Մենք նկարագրել ենք այն 

բոլոր ժամանակակից միջոցառ�մները, որոնցով 

ջրի վրա ոչ մի բացասական ազդեց�թյ�ն չի լինե-

լ�: Հա'մ մեզանից իմացել են այդ խնդրի մասին, 

հա'մ մեր դեմ են �զ�մ օգտագործել: Ես նման մո-

տեցմանը կարող եմ միայն մեկ բան հակադրել. 

�րախ ենք, որ ակտիվիստներին ծանոթացրել ենք 

հանքարդյ�նաբեր�թյան մեջ այս կարևոր խնդրին: 

Ամ�լսար�մ կառ�ցվ�մ են կանխարգելման ամե-

նաժամանակակից միջոցառ�մները: Հ�սամ, իրա-

կան�մ անկեղծ մտահոգ բնապահպանները այս 

գիտելիքը ճիշտ կօգտագործեն, և կփորձեն պարզել 

թե մինչ այժմ ինչպե՞ս է վերահսկվել թթվային դրե-

նաժը հայաստանյան այլ ծրագրեր�մ: 

– Ամ�լսարի հանքի 600 աշխատակից ազատվել է 

աշխատանքից, ծրագրի իրականացման աշխա-

տանքները դադարեցվել են. արդյո՞ք սա նշանա-

կ�մ է, որ ծրագիրն ընդհանրապես կփակվի:Ի՞նչ 

չափի ներդր�մներ են արվել արդեն, դրանք ինչ-   

պե՞ս պետք է փոխհատ�ցվեն: 

 Հ.Ա.– Ծրագիրը օրինական հիմքով չի կարող 

«փակվել»: Դրա համար չկան ո'չ իրա-

վական, ո'չ բնապահպանական նախադըր-

յալներ: Լիդիանը անցել է օրենքով նախա-

տեսված բոլոր ընթացակարգերը, և ի հեճ�-

կըս տարբեր �ժերի կողմից տարիներ շա-

ր�նակ ստեղծված արհեստական խոչըն-

դոտների, արդար ճանապարհով ստացել է 

լիովին օրինական շահագործման իրավ�ն-

քը և արդեն իսկ ներդրել է ավելի քան 350 

միլիոն դոլար շինարար�թյան մեջ: Մի խ�մբ 

մարդիկ ապօրինի խոչընդոտ�մ են աշխա-

տանքները: Քանի դեռ ճանապարհները փակ 

են, մենք ստիպված ենք աշխատանքից ազա-

տել մարդկանց, մինչև որ խնդիրը ստանա 

օրինական, իրավաչափ լ�ծ�մ: Արդար, 

իրավական, օրինական և շ�տափ�յթ լ�-

ծ�մը ամեն առ�մով բխ�մ է պետ�թյան շա-

հերից: 

– , Վերջերս վարչապետը հայտարարեց որ 

հանձնաժողով է ստեղծվել� որը պետք է , 

�ս�մնասիրի Հայաստան�մ մետաղական 

հանքերի շահագործման պայմանները Աշ-: 

խատանքներ արդեն տարվո՞ւմ են նախնա-, 

կան արդյ�նքները հայտնի՞ են  Ի՞նչ մտահո-:

գ�թյ�ններ �նեք այդ ստ�գ�մները ի՞նչ , 

գաղտնիքներ կարող են հայտնաբերել կոնկ-

րետ Ամ�լսար�մ: 

Հ.Ա.– Չկա որևէ ա�դիտ կամ ստ�գ�մ, որի 

հետ կապված մենք �նենանք մտահոգ�-

թյ�ն, եթե այդ ստ�գ�մները արդար են, 

պրոֆեսիոնալ � հավասար կիրառվել� են 

բոլորի հանդեպ: Չկա ոչ մի գաղտնիք: Այցելեք 

մեր կայքը, � կտեսնեք, որ Հայաստան�մ 

որևէ ոլորտ�մ չկա ավելի բաց և թափանցիկ 

ընկեր�թյ�ն` թե' բնապահպանական, թե' 

ֆինանսական տեսանկյ�նից: Միաժամա-

նակ �զ�մ եմ շեշտել, որ թե' մեր բաժնետե-

րերը, թե՛ միջազգային ներդր�մային շ�կան 

Հայաստանից ակնկալ�մ են հավասար խա-

ղի կանոններ, և չեն հանդ�րժի վհ�կաորս: 

Մաք�ր � ազնիվ լինել� համար վճարել ենք 

բարձր գին` անընդհատ կռիվ տալ նպատա-

կային, կազմակերպված և պատվիրված 

ապատեղեկատվ�թյան դեմ: Եթե այլ ծրագը-

րերից ակնկալվել է x քանակի ջանքեր, մենք 

արել ենք x անգամ հարյ�ր: Ժամանական է, 

որ այս իրավիճակը փոխվի: 

 
Աշխարհի 
ցանկացած 
պրոֆեսիոնալ աու-
դիտ կապացուցի, որ 
Ամուլսարի ծրագրում 
իրականացվող բնա-
պահպանական 
միջոցառումները 
համապատասխա-
նում են միջազգային 
չափանիշներին և 
աննախադեպ են 
Հայաստանի համար: 

 
Երկրի շահերից է բխում, 
որ ակնհայտորեն 
ամենաբարձր չափանիշ-
ներ կիրառող Ամուլսարի 
հանդեպ դադարեցվի 
ակնհայտորեն ամենալայ-
նամասշտաբ և անարդար 
հետապնդումը, որը 
տարիներ շարունակ կրել 
է հակաիրավական 
բնույթ: 

Հանքարդյունաբերու- 
թյունում հավասար չա-
փանիշների և հավասար 
մրցակցային դաշտի 
ստեղծումը բխում է թե' 
բնապահպանական 
չափանիշների 
բարելավման, թե նաև 
ներառական տնտեսու-
թյան և իրավական 
պետության կայացման 
շահերից:

 
«Հայաստանից ակնկալում են հավասար խաղի կանոններ և չեն

հանդուրժի վհուկաորս» 



Ազդակիր համայնքների շրջանակը որոշվ�մ է ըստ օրենքի՝ պայմանավորված ծրագրի 

զբաղեցրած տարածքով և դա որոշ�մ է ոչ թե Լիդիան Արմենիա Ընկեր�թյ�նը այլ կառա-

վար�թյ�նը: Գնդեվազ համայնքը ճանաչվել է որպես ազդակիր համայնք. Ընկեր�թյ�նը 

դեռևս 2010 թ. այս, ինչպես և Սարավան և Գորայք համայնքներ�մ հիմնել է Ակտիվ խմբեր, 

որոնք ներկայացն�մ են համայնքի տարբեր սեկտորներ: 

Ընկեր�թյ�նը, հետևելով թե հայկական, թե միջազգային չափանիշներին, Գնդեվազ�մ 

անցկացրել է բնապահպանական և սոցիալական ազդեց�թյան վերաբերյալ բազմաթիվ 

հանրային քննարկ�մներ, ամսական հանդիպ�մներ Ակտիվ խմբի հետ, թողարկել ամսա-

կան Համայնքային ամսաթերթեր, որտեղ տրամադրվել է ինֆորմացիա Ծրագրի առաջըն-

թացի վերաբերյալ, տպվել բազմաթիվ հոդվածներ՝ տեխնիկական թեմաների շ�րջ: 

Ինչ վերաբեր�մ է տնտեսական օգ�տներին, ներկայացն�մ ենք ամփոփ ինֆորմացիա՝ 

վերջին մի քանի տար�մ ներդր�մների մասին: 

Լիդիանի կողմից իրականացված Սոցիալական և կենսակերպի զարացման ծրագրեր. 2011 
թվականից մինչ այժմ - ավելի քան 610 մլն ՀՀ դրամ, այդ թվում. 

Ենթակառույցներ՝ 346 մլն ՀՀ դրամ 

Ÿ Մանկապարտեզ - չի գործել 15 տարի, 

օգտվ�մ են 20 երեխա, 7-8 աշխատա-

տեղ, 2011թ. 

Ÿ Տնկարաններ – աշխատատեղեր, տըն-

կիներ, 2012թ. 

Ÿ Աղբահան�թյ�ն, 2013-2016թթ. 

Ÿ Համայնքային կենտրոնի տանիք, 2015 

թ. 

Ÿ Դպրոց – խաղահրապարակ, եվրոպա-

տ�հաններ, դռներ, նորոգվել է չգոր-

ծող ճաշարանը. 2013-2017 թթ. 

Ÿ Ոռոգման համակարգ. չի գործել 15 

տարի, կոռոգի ավելի քան 150 hա, 

կօգտվի համայնքը, 2016-2017 թթ. 

Ÿ Գոմի կառ�ց�մ, 2018 թ. 

Կրթական ծրագրեր՝ 72 մլն ՀՀ դրամ
 
Ÿ Սպորտի, արվեստի զարգաց�մ– 

ֆ�տբոլ, Կարատե, պարի համ�յթ, 

ամառային ճամբար, օգտվել են հա-

մայնքի 70 պատանիներ, երեխաներ, 

2011-2018 թթ. 

Ÿ Բնապահպանական կրթ�թյ�ն դըպ-

րոցներ�մ, 2015 թ. 

Ÿ Ուսանողների կրթաթոշակ, 2012-2017 

թթ. 

Ÿ Ճանապարհային անվտագն�թյան 

իրազեկ�մ, պայ�սակներ, 2016-

2017թթ. 

Ÿ Հմտ�թյ�նների �ս�ց�մ. Կար � ձև, 

խոհարար�թյ�ն, վարսավիր�թյ�ն, 

անգլերեն, ֆինանսների կառավար�մ, 

արոտավայրերի կառավար�մ, օգտվել են 

մոտ 40 կանայք, 2015-17 թթ. 

Բիզնեսի խթանում, սննդի վերամշակում՝ 
81 միլիոն դրամ 

Ÿ Փոքր բիզնեսների խթան�մ. դասընթաց-

ներ, 20 բիզնեսի ֆինանսական աջակց�-

թյ�ն՝ կանանց. վարսավիրանոց, հացի, 

լավաշի, խմորեղենի արտադր�թյ�ն, 

հյ�րատ�ն, մեղր, մսի վաճառքի կետ, 

այլ, 2016-2018 թթ. 

Ÿ Արևային և էլեկտրական չրանոցների 

հիմն�մ. դասընթացներ, կոոպերատիվի 

հիմն�մ, սարքավոր�մներ, մարկե-տինգ, 

2014-17 թթ. 

Ÿ Բիզնեսի զարգացման դասընթացներ, 

կարող�թյ�նների հզորաց�մ, 2018 թ. 

 



Այլ.տուրիզմ, գյուղատնտեսություն՝ 
95 միլիոն դրամ 
Ÿ Հյ�րընկալ�թյան և տ�րիզմի 

դասընթացներ, 2017-18թթ. 
Ÿ Նոր տեխնոլոգիաներ. այգեգոր-

ծ�թյ�ն, ջերմոցներ, բաց դաշ-

տեր, նոր մշակաբ�յսեր. 2012-

2018, թթ. 
Ÿ Անասնապահ�թյ�ն. դասըն-

թացներ, սարքավոր�մ, ար-

հեստական սերմնավոր�մ, 

2016-17, թթ. 

« փոքր Հյուրատուն»  

բիզնեսի և բաց դաշտի 

շահառ� Արմինե Ջա-

նոյանը այցի ժամանակ 

սիրով նշեց հետևյալը. 

«Մասնագիտ�թյամբ 

հաշվապահ եմ, իսկ 

ամ�սինս ռազմագի-

տ�թյան �ս�ցիչ է:

15 տարի դասավանդել եմ կրթական հաս-

տատ�թյ�ններ�մ: Այսօր Գնդեվազ�մ 

ամ�սիններով բաց դաշտ - բանջարանոց 

�նենք: Իսկ ծրա-Բիզնեսի աջակցության 

գրի շնորհիվ վերանորոգեցինք տան II 

հարկը` որպես հյ�րատ�ն»: Ծրագրի 

դրամաշնորհի՝ 900,000, և սեփական 291.000 

դրամի ներդր�մով գնեցին նաև կահ�յք, 

սպիտակեղեն և այսօր կարող են 8-10 հյ�ր 

ընդ�նել: Մեկ տարվա ընդհան�ր հաս�յ-

թը կազմել է 1մլն դրամ: Կարողացել են ետ 

բերել ծախսված գ�մարը և պլանավոր�մ 

են համագործակցել տ�րիստական ընկե-

ր�թյ�նների հետ: Արմինեն համոզված է, 

որ պետք է վստահ լինել սեփական գաղա-

փարի հաջող�թյան մեջ, ինչը բիզնեսի 

կարևորագ�յն նախապայմանն է: 

Հացաբուլկեղենի արտադրամաս՝ լավագույն 
ստանդարտներով. Գնդեվազցի Թերեզան 

շատ հազվագյ�տ մասնագիտ�թյ�ն �նի՝ 

կապակցող նյ�թերի տեխնոլոգ է: Նախ-

կին�մ աշխատել է հացի գործարան�մ, 

որպես հաշվետար: «Երբ լսեցի այս ծրագրի 

մասին, ոգևորվեցի. լավ հնարավոր�թյ�ն 

էր սեփական երազանքը իրագործել�. մեր 

կիսանկ�ղային տարածքը վերածեցինք 

հացի և խմորեղենի արտադրամասի: 

Հացը հայ մարդ� համար այլ խոր-

հ�րդ �նի, մեր ապ�պապերից եկած 

խոսք է. հացը գետին գցողը չի կարող 

կին � մայր դառնալ: Դրամաշնորհի 

(900.000) և իր ներդրման (365.000) 

շնորհիվ վերանորոգվեց տարածքը 

անվտանգ�թյան ստանդարտներով, 

ինչպես որ պահանջ�մ էր Ծրագիրը, 

վերազինվեց արհրաժեշտ սարքա-

վոր�մներով: Իսկ վերջին մի քանի 

ամս�մ Թերեզան լավաշ է մատակա-

րարել Ջերմ�կի հյ�րանոցին: 

Ի լրումն. 

2010-2016թթ. Գնդեվազ համայնքին 

հողի վարձակալ�թյան համար Լի-

դիանը փոխանել է $534,084 դոլարին 

համարժեք դրամ: 2017 թ. համայնք-

ների խոշորացման հետևանքով, Ջեր-

մ�կ համայնքին, որը ներառ�մ է 

Գնդեվազը, մոտ $319,000 դոլարի 

համարժեք դրամ փոխանցվել է: 

Աշխատատեղեր 

2017թ. հ�նվարից մինչև մայիս, ամսա-

կան միջինը մոտ 80 գնդեվազցի է աշ-

խատել Ամ�լսարի Ծրագր�մ`Լի-

դիան�մ և կապալառ�ների մոտ: 

Առաջնային առողջություն՝ 24 
միլիոն դրամ 
Ÿ Հանրային առողջ�թյան իրա-

զեկ�մ, կրթ�թյ�ն, 2013-17թթ. 
Ÿ Ֆինանսական աջակց�թյ�ն՝ 

երեխաների, կանանց, ընտա-

նիքի անդամներին, բժշկական 

ծառայ�թյ�ններից օգտվել� 

համար, 2013-2018թ. 
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Ճանապարհների փակ լինել� պատճառով, 100 և ավելի 

աշխատակիցների ստիպված ծան�ց�մ ենք �ղարկել 

աշխատանքից ազատել� մասին։ Եթե ճանապարհները 

փակ մնան, Ընկեր�թյ�նը ստիպված կլինի շար�նակել 

այս գործընթացը։ 

Մի քանի հարյ�ր աշխատակցի ծան�ց�մներ են �-

ղարկել նաև մեր կապալառ�ները: Ցավով, պետք է նշեմ, 

որ ծան�ց�մների արձագանքները մտահոգիչ են: 

Գորայքից արդեն մի ընտանիք հեռացել է, Սարավանից՝ 

ն�յնպես: Սա կարող է շար�նակական լինել, քանի որ 

այդ մարդիկ արդեն սովոր էին կայ�ն աշխատանքի, 

վարկեր էին վերցրել, իսկ հիմա կանգնել են մեծ խնդրի 

առաջ։ 

Ջերմուկի տուրիզմը տուժում է 
ապատեղեկատվությունից 

Ամ�լսարի մասին տարածվող ապատեղեկատվ�թյ�- 

նը բացասական ազդեց�թյ�ն է �նեն�մ հատկապես 

Ջերմ�կ�մ տ�րիստական հոսքերի տեսանկյ�նից։ 

Իրավիճակը ոչ ճիշտ մեկնաբանելով, մարդկանց մոտ 

հակասական տրամադր�թյ�ններ են ստեղծ�մ, և տ�-

րիստները գերադաս�մ են այլ վայր�մ ծրագրել իրենց 

հանգիստը: Ընկեր�թյ�նը, սոցիալական զարգացման 

շրջանակ�մ միայն Ջերմ�կ�մ արդեն ներդրել ենք մոտ $ 

850 հազար դոլար, որի մի մասը հենց տ�րիզմի զար-

գացմանն է �ղղված։ 

Արտադրողը ահազանգում է

Ազդակիր համայնքների մի շարք փոքր բիզնեսների ներ-

կայաց�ցիչներ ահազանգ�մ են, որ ապրանքաշրջանա-

ռ�թյան ծավալները կտր�կ նվազել են։ Տ�ժ�մ են նաև 

տեղի արտադրողները:Մասնավորապես, Գնդեվազի կարի 

արտադրամասը, որի արտադրանքի հիմնական սպառո-ղը 

նաև Լիդիանը և կապալառ�ներն էին, այսօր խնդիրներ �նի։ 

Մեկ այլ օրինակ. հյ�րանոցային, տրանսպորտի ծառայ�-

թյ�նները, սն�նդը, վառելիքը, հիգիենայի պարագաները 

միշտ գնել ենք հարակից համայնքներից։ Ընդհան�ր առ-

մամբ, 2.5 մլն դոլարի գն�մներ են կատարվել հարակից 

համայնքներից, որի 85 տոկոսը՝ Ջերմ�կից։ Սրանք հսկա-

յական գ�մարներ են, որ մտել են համայնք, և այսօր մի քա-նի 

տասնյակ մարդ� պատճառով համայնքի հարյ�րավոր 

ընտանիքներ զրկվել են այս հնարավոր�թյ�ններից:
 
Չորս ծրագիր չի մեկնարկել

Համայնքներ�մ մեր աջակց�թյամբ գործարկված ընթացիկ 

ծրագրերը շար�նակվ�մ են, սակայն պլանավորված ծրա-

գրերը չենք նախաձեռն�մ: Տ�րիզմի և բիզնեսի զարգաց-

մանն �ղղված երկ� ծրագիր Ջերմ�կից վերա�ղղել ենք 

Գնդեվազ և Սարավան: Հաշվի առնելով ստեղծված լարված և 

անառողջ իրավիճակը՝ նպատակահարմար չենք գտն�մ այս 

պահին շար�նակել այդ ծրագրերը Ջերմ�կ�մ։ 

Վերջին 10 տարվա ընթացք�մ Լիդիան Արմենիայի կողմից 

ավելի քան $ 3.5 մլն դոլար է ներդրվել ազդակիր համայնք-

ների սոցիալ-տնտեսական զարգացման տարբեր ծրագրե-

ր�մ: Հայաստան�մ չեք գտնի մեկ այլ ընկեր�թյ�ն, որը 

նման ծավալների ներդր�մ � աշխատանք կատարած լինի 

այս համայքներ�մ։ Այսօր ստեղծված իրավիճակի պատճա-

ռով տ�ժ�մ են ոչ միայն հազարավոր մարդիկ, այլև այս 

համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման հեռանը-

կարը: 

Դեպի Ամ�լսարի հանքավայր տանող ճանապարհները երկրորդ ամիսն է , ինչ փակ 
են։ Օգոստոսի 8-ին Ամ�լսարի հարակից համայնքների մի խ�մբ բնակիչներ 
հերթական անգամ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և բաց նամակով դիմել են 
կառավար�թյան անդամներին՝ նշելով , որ հայտնվել են սնանկացման վտանգի 
առջև։ 

Լիդիան Արմենիա ընկեր�թյան կայ�ն զարգացման սոցիալական մենեջեր Նառա 
Ղազարյանը Մեդիամաքսի հետ զր�յց�մ ներկայացրել է , թե ստեղծված իրավի- 
ճակը ինչպիսի ազդեց�թյ�ն է �նեն�մ համայնքներ�մ սոցիալ - տնտեսական 
վիճակի վրա։ 

Աշխատատեղերի կրճատում 
Վերջին մի քանի անս�մ �նեցել ենք ավելի քան 1300 աշխատող, որոնցից միջինը 
38%-ը՝ ազդակիր համայնքներից: Մայիս ամսվա տվյալներով, Լիդիանը Ջերմ�- կից 
�նեցել է 280 աշխատակից, 85՝ Գնդեվազից, 40՝ Գորայքից և 20-25 Սարա- վան 
համայնքից։ Բացի այդ, մի քանի հարյ�ր մարդ աշխատ�մ էր կապալառ� 
ընկեր�թյ�ններ�մ: Ջանքեր են գործարդրել, որ հնարավորինս շատ տեղացի- ների 
աշխատանքով ապահովվի։ 
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