
«Լիդիան Արմենիա» Ընկեր�թյ�նը ս.թ.  
հոկտեմբերի 14-ին նշեց իր հիմնադրման 
14-րդ տարեդարձը: Այս տարիներին «Լի-
դիան Արմենիա» Ընկեր�թյ�նը Հայաս-
տան�մ իրականացրել է արևմտյան լա-
վագ�յն չափանիշներով երկրաբանական 
աշխատանքներ, լավագ�յն չափանիշնե-
րով Ամ�լսարի ծրագրի բնապահպանա-
կան և սոցիալական ազդեց�թյան գնա-
հատման գործընթացը՝ մինչև շինարար�-
թյան սկիզբը, ներգրավելով ոլորտի առա-
ջատար միջազգային և տեղի մասնագետ-
ներին, Հայաստան է բերել արևմտյան 
խոշորագ�յն հեղինակավոր ներդր�մա-
յին բանկեր, ժամանակակից հանքարդյ�-
նաբեր�թյան հիմնասյ�նը հանդիսացող 
գործելաոճ, աշխատանքային անվտան-
գ�թյան բարձր չափանիշներ և նոր մշա-
կ�յթ: Այս չափանիշներն այսօր կիրառ-
վ�մ են աշխարհի զարգացած երկրներ�մ. 
Կանադա, ԱՄՆ, Եվրոպա: 

Համայնքային զարգացման ծրագրեր.

«Լիդիան Արմենիա» Ընկեր�թյ�նը համա-
գործակցել է տասնյակ հասարակական 
կազմակերպ�թյ�նների, շինարարական 
ընկեր�թյ�նների, տեղի փորձագետների, 
սպորտի ֆեդերացիաների հետ՝ խթանել� 
համայնքների բազմակողմանի զարգա-
ց�մը: Ներդրվել է $3.7 միլիոն դոլար. 

Օրգանական գյ�ղատնտես�թյ�ն,Ÿ

Անասնապահ�թյ�ն,Ÿ

Փոքր բիզնեսի խթան�մ և ստեղծ�մ,Ÿ

Պատանիների, երիտասարդների կրթ�-Ÿ
թյ�ն. սպորտ, պար, երգչախ�մբ, հա-
մալսարաններ�մ �ս�ցման ֆինան-
սավոր�մ, 

Գյ�ղական ենթակառ�յցներ. Ÿ խմել� և 
ոռոգման ջ�ր, մանկապարտեզներ, 
հանրակրթական, երաժշտական, ար-
վեստի, շախմատի դպրոցներ և այլն,

Առողջապահ�թյ�ն.Ÿ  իրազեկ�մ, ծա-
ռայ�թյ�ններ, ֆինանսական աջակ-
ց�թյ�ն ընտանիքներին,

Տ�րիզմի զարգաց�մ:Ÿ

Աշխատատեղեր - շինարար�թյան փ�լ�մ 
աշխատել է 1450 մարդ՝ 35-40%-ը հարակից 
համայնքներից. Ջերմ�կ, Գնդեվազ, Գո-
րայք, Սարավան: 

Տեղից գն�մներ - շինարար�թյան ընթաց-
ք�մ «Լիդիան Արմենիա» Ընկեր�թյ�նը 
հարակից համայնքներից ամիսը գնել է $200 
հազար դոլարի ապրանքներ, ծառայ�-
թյ�ններ՝ 75-80%-ը Ջերմ�կից, ստեղծելով 
հավելյալ աշխատատեղեր և զբաղված�-
թյ�ն: 



Կալիֆոռնիայի հանրային հողերը (որոնք կառավար-
վ�մ են ԱՄՆ Ներքին գործերի դեպարտամենտի Հո-
ղերի կառավարման բյ�րոյի (US Department of the 
Interior, Bureau of Land Management) կողմից լայն հնա-
րավոր�թյ�ններ են ընձեռ�մ օգտակար հանածոնե-
րի պաշարների հետախ�զման, զարգացման և արդյ�-
նահանման/վերամշակման համար, որոնք ԱՄՆ-ի այս 
նահանգի համար հանդիսան�մ են ամենակարևոր 
բնական հարստ�թյ�նը։ 

Կալիֆոռնիայի խիտ բնակչ�թյան և խոշոր քաղաք-
ների/ քաղաքային հանգ�յցների առկայ�թյան պա-
րագայ�մ նահանգի հանքարդյ�նաբեր�թյ�նը հնա-
րավոր�թյ�ն է տալիս արդյ�նահանել և վերամը-
շակել այնպիսի հանքային նյ�թեր, ինչպիսիք են 
ավազը, մանրախիճը և մանրացված քարը և դրանք 
օգտագործել պատրաստի բետոնի, ասֆալտի և շատ 
այլ շինանյ�թերի արտադր�թյան համար: Տեղական 
ծագ�մ �նեցող նման ագրեգատային նյ�թերի մատ-
չելի դարձնելը օգն�մ է նվազեցնել սպառողական 
/հանրային ծախսերը և շրջակա միջավայրի վրա ազ-
դեց�թյ�նը։ 

XIX դարի Կալիֆոռնիայի ոսկ� տենդը այսօր 
շար�նակվ�մ է՝ ոսկ� և արծաթի հանքանյ�թերի 
արդյ�նահանմամբ զբաղվող մանր հանքագործների 
կողմից, ավելի քան 5,000 հանքարդյ�նաբերական 
հայտերի տեսքով (mining claims) ժայռափորերը 
հանրային հողեր�մ որոն�մ են զանազան հանքա-
նյ�թեր և թանկարժեք քարեր։ 2017 թ. Կալիֆոռնիա 
նահանգ�մ ոչ վառելիքային հանքային արտադը-
ր�թյան արժեքը կազմել է  3.52 միլիարդ ԱՄՆ դոլար:
Սա 5,1% ավել է 2013 թ. նահանգի կողմից վերանայված 
ոչ վառելիքային հանքանյ�թերի արդյ�նահանման 
արժեքից, որը կազմել է 3.35 միլիարդ ԱՄՆ դոլար: 2005 
թ. նահանգ�մ ոչ վառելիքային հանքանյ�թերի 
արդյ�նահան�մը գերազանցել է 4 միլիարդ ԱՄՆ դո-
լարի արժեքը, սակայն 2009-ին այդ ց�ցանիշը անկ�մ 
է ապրել և այդ ժամանակից ի վեր մնացել է 4 միլիարդ 
ԱՄՆ  դոլարից  ցածր: 

2017 թ. Կալիֆոռնիային բաժին է ընկել ԱՄՆ ոչ վառելի- 
քային հանքարդյ�նահանման ընդհան�ր արժեքի 
մոտ 4,7%-ը, որի շնորհիվ Կալիֆոռնիան դասվեց 
հինգերորդը ԱՄՆ 50  նահանգների շարք�մ 
(http://minerals.usgs.gov/minerals): Մեկ շնչի հաշվով 
Կալիֆոռնիայի ոչ վառելիքային օգտակար հանա-
ծոների արդյ�նահանման արժեքը 2014 թ. կազմել է 81 
ԱՄՆ դոլար  համեմատած 252 ԱՄՆ դոլար ազգային ՝
միջինի հետ: 2014թ. հրապարակված արժեքներով նա-
հանգի առաջատար հանքանյ�թերն էին (նվազման 
կարգով) շինարարական ավազը և մանրախիճը, 
Պորտլանդ ցեմենտը և մանրացված քարը: 

Կալիֆոռնիայ�մ արդյ�նահանվող թանկարժեք քա-
րերը ներառ�մ են ջրիմ�ռը (aquamarine), բերիլ (beryl), 
կ�նցիտ (kunzite), լեպիդոլիտ (lepidolite), մորգիտ 
(morganite), քվարց բյ�րեղ (quartz crystal), սպոդ�մեն 
(spodumene), տ�րմալին (tourmaline) և փիր�զը 
( t u r q u o i s e )  h t t p s : / / m i n e r a l s m a k e l i f e .  o r g /  w p -
content/uploads/2018/06/Minerals_Commodit ies_ 
Summaries_2018. pdf): 
Համաձայն ԱՄՆ Հողերի կառավարման բյ�րոյի, 2014 
ֆինանսական տար�մ Կալիֆոռնիայ�մ կար 20,973 
ակտիվ (արդյ�նահանման) պահանջագրեր դաշնային 
հողերի նկատմամբ, որոնք ընդգրկ�մ էին 271,086 հա (US 
Department of the Interior, Bureau of Land Management, 
2015, էջ 140): 

Արդյ�նաբերական նշանակ�թյան հանքանյ�թեր 

Ավազը և մանրախիճը Կալիֆոռնիայի ամենաար-
ժեքավոր արդյ�նաբերական հանքանյ�թերն են: 
California Minerals գծապատկեր�մ ներկայացված է 
դրանց մասնաբաժինը նահանգի տնտես�թյան մեջ: Այս 
հանքային ռես�րսները հիմնական�մ օգտագործվ�մ 
են ճանապարհաշին�թյան և շինարար�թյան մեջ։ 

Կալիֆոռնիայի կրաքարերը հաճախ արդյ�նահանվ�մ 
են մեծ բեկորների տեսքով, որոնք օգտագործվ�մ են 
շենքերի կառ�ցման համար: Այլ նստվածքային ապար-
ները, ներառյալ ավազաքարը և թերթաքարը, ապա-
հով�մ են դեկորատիվ շինանյ�թի պահանջարկը: 
Կալիֆոռնիայի մեկ այլ կարևոր արդյ�նաբերական 
հանքանյ�թ է հանդիսան�մ մանրացված քարը: Դրա 
մեծ մասը կրաքար է, որն օգտագործվ�մ է ցեմենտ պատ-
րաստել� համար։ Կալիֆոռնիայ�մ արդյ�նահանվող 
գրանիտի մեծամասն�թյ�նը Սիերա Նևադայի բաթո-
լիթից է: Իր կարծր�թյան և գեղեցկ�թյան շնորհիվ գրա-
նիտը օգտագործվ�մ է որպես շինարարական քար, 
ինչպես նաև խոհանոցային ստոլեշնիցաների և գերեզ-
մանաքարերի արտադր�թյան համար: 





«Լիդիան Ինթերնեյշնլ Լիմիթիդ» ընկեր�թյ�նը տե- 

ղեկացրել է, որ ս.թ. հոկտեմբերի 15-ին ՀՀ վարչա- 

կան դատարանը բավարարել է «Լիդիան Արմենիա- 

յի» հայցը և անվավեր է ճանաչել ՀՀ բնապահպա- 

ն�թյան և ընդերքի տեսչական մարմնի՝ «Որոշակի 

գործող�թյ�ններ կատարել�ց ձեռնպահ մնալ�ն 

պարտավորեցնել� մասին» 2018թ. օգոստոսի 27-ի 

թիվ 30-Ա որոշ�մը: 

Բնապահպան�թյան և ընդերքի տեսչական մարմ-

նի նախկին ղեկավար Արթ�ր Գրիգորյանը 2018թ. 

օգոստոսի 27-ին պարտավորեցրել էր «Լիդիանին» 

ձեռնպահ մնալ ընդերքօգտագործմանն առնչվող 

որևէ գործող�թյ�ններից մինչև ՀՀ Բնապահպա- 

ն�թյան նախարար�թյ�նը կ�ս�մնասիրեր «նոր 

էկոլոգիական հանգամանքները», որոնք Արթ�ր 

Գրիգորյանի պնդմամբ առաջին անգամ հայտնա- 

բերվել էին Ամ�լսարի ծրագրի տարածք�մ: 

ՀՀ վարչական դատարանը եզրահանգել է, որ ենթա- 

դրյալ էկոլոգիական հանգամանքներն անկախ 

փորձաքնն�թյ�նից հետո չեն հիմնավորվել:

Դատարանը նաև արձանագրել է, որ Արթ�ր Գրի-

գորյանը մինչև տեսչական մարմնի ղեկավարի 

պաշտոնը ստանձնելն ակտիվորեն հանդես է եկել 

Ամ�լսարի ծրագրի դեմ, ինչը հիմնավոր կասկած 

կարող է հար�ցել նրա անաչառ�թյան առնչ�-

թյամբ: 

Դատարանը գտն�մ է, որ այս պարագայ�մ Արթ�ր 

Գրիգորյանը պարտավոր էր ինքնաբացարկ հայտ-

նել, ինչը չի արել: Դատարանը անվավեր է ճանաչել 

30-Ա որոշ�մը: 

«Լիդիանի» նախագահի և գլխավոր գործադիր 

տնօրենի ժամանակավոր պաշտանակատար 

Էդվարդ Սելլերսն այս կապակց�թյամբ ասել է.

«Մենք վստահ էինք, որ դատարանը կհաստատի, որ 

տեսչական մարմնի նախկին ղեկավարի պընդ�մ-

ներն անհիմն են և նրա ինքնաբացարկ չհայտնելը՝ 

անօրինական: շահագործել� օրինական իրա-

վ�նքը: Դատարանի այս վճիռը ևս մեկ անգամ 

հաստատ�մ է, որ անօրինական փորձեր են արվել 

խոչընդոտել� «Լիդիանի»՝ Ամ�լսարի ծրագրի շի-

նարար�թյ�նն իրականացնել� և շահագործել� 

օրինական իրավ�նքը:

Ցավալի է, որ անօրինական�թյ�նը, փաստորեն, 
իրականացվել է նաև ՀՀ կառավար�թյան պաշտոն-
յայի ներգրավմամբ»: 

«2019թ. օգոստոսի 19-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշին-

յանը հրապարակայնորեն հայտարարել է, որ որևէ 

իրավական հիմք չկա ՀՀ կառավար�թյան կողմից 

«Լիդիանին» արգելել� Ամ�լսարի ծրագիրը շար�-

նակել և պետ�թյան շահից է բխ�մ թ�յլ տալ ծրագրի 

իրականաց�մը: Վարչապետը նաև կոչ է արել 

ապօրին�թյ�ն իրականացնողներին ապա- 

շրջափակել ճանապարհները և վերականգնել 

«Լիդիանի» մ�տքն Ամ�լսարի ծրագրի տարածք: 

Այն�հետև Վարչապետը տարբեր առիթներով ևս 

հանդես եկավ նման հայտարար�թյ�ններով՝ 

ներառյալ Նյ� Յորք�մ՝ ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբ-

լեային մասնակցել� նպատակով կատարած իր այցի 

ընթացք�մ: Բայց մինչև այսօր ճանապարհ- ների 

ապօրինի շրջափակ�մը շար�նակվ�մ է»: 

«Վարչապետը նաև մի քանի անգամ հրապարա- 

կայնորեն ասել է, որ «մրցակից հանքարդյ�- 

նաբերական ընկեր�թյ�նները» և այլոք աջակց�մ են 

ապօրինի շրջափակողներին: Այժմ պարզվ�մ է, որ 

նման աջակիցներից առնվազն մեկը եղել է նաև ՀՀ 

կառավար�թյան կազմ�մ: 

ՀՀ կառավար�թյ�նը թ�յլատրել է Ամ�լսարի ծրա-

գրի շար�նակական ապօրինի շրջափակ�մը 2018 թ. 

հ�նիսից և չի ապահովել դատարանի վճիռների իրա-

կանաց�մը, որոնք հաստատ�մ են «Լիդիանի»՝ 

Ամ�լսարի տարածք մ�տքի օրինական իրավ�նքը: 

Ե՞րբ է Վարչապետը բացահայտել�, թե ովքեր են 

աջակց�մ «Լիդիանի» դեմ ապօրին�թյ�ններին և 

ե՞րբ է Վարչապետը քայլեր ձեռնարկել� օրենքի 

գերակայ�թյ�նը վերականգնել� համար»: 
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