
Հարցազր�յց «Լիդիան Արմենիայի» տնօ-
րեն Հայկ Ալոյանի հետ. 

- Պարոն Ալոյան, վերջերս իշխանական թևի 
ներկայաց�ցիչներն այցելել են Ջերմ�կ, 
հանդիպել բնակիչների հետ � փորձել հա-
մոզել բացել ճանապարհները։ Ց�ցա-
րարները սա համար�մ են ճնշ�մ � չեն 
պատրաստվ�մ բացել ճանապարհները։ 
Ինչպե՞ս եք սրան վերաբերվ�մ, կո՞ղմ եք 
նման ճնշ�մների ճանապարհով խնդիրը 
լ�ծել�ն։ 

Տպավոր�թյ�ն է ստեղծվ�մ, որ արդեն 1,5 
տարի տևող ապօրին�թյ�նից հետո դեռ մի 
բան էլ մենք պիտի արդարանանք մեր 
տարածք մ�տք գործել� իրավ�նքի հա-
մար։ Եկեք մի բան արձանագրենք։ Ճանա-
պարհները փակվել են ապօրինի, և դրանք 
պետք է օրինական ճանապարհով բացվեին 
այս ապօրին�թյ�նը սկսվել� ն�յն օրը։ 
Մինչդեռ անցել է 1,5 տարի, � հիմա մենք 
քննարկ�մ ենք, մեծ հաշվով, ոչ էական 
հարց՝ ինչպես ենք մենք վերաբերվ�մ 
պատգամավորների այցին � զր�յցին 
ապօրին�թյ�ն իրականացնող մարդկանց 
խմբի հետ։ Ոչ մի կերպ էլ չենք վերաբերվ�մ։ 
Մեզ ոչ ոք շնորհ չի ան�մ։ Ճանապարհներն 
ապօրինի փակ են, և Հայաստանը շար�նա-
կ�մ է խախտել միջազգային � երկկողմ 
պայմանագրեր։ 

Օրենքն � դատարանների որոշ�մները 
կոպտորեն ոտնահարվ�մ են, «Լիդիանի» 
հանդեպ իրականացվ�մ է թիրախավոր-
ված, խտրական ստ�գ�մ-վերստ�գ�մ-
ների արշավ, � սա այն պարագայ�մ, երբ 
բոլոր կողմերն ընդ�ն�մ են Լիդիանի բա-
ցառիկ բնապահպանական ստանդարտ-
ները։ Ավելին, Ձեր նշած այցից հետո որոշ 
պատգամավորների տարօրինակ հայտա-
րար�թյ�ն-արդարաց�մները, թե միև-
ն�յնն է՝ Լիդիանը դեռ չի աշխատել�, խըտ-
րական թիրախավորման շար�նակ�թյ�ն 
է։ Այսինքն՝ «լավ, էլի, ճանապարհները 
բացեք, հետո մի բան կանենք, չեն աշխա-
տի»։ Եվ սա ինչ-որ մեկը համար�մ է նոր-
մա՞լ իրավական պետ�թյ�ն�մ։ 

-Բայց չէ որ մյ�ս կողմ�մ համայնքն է։ 

Դա ն�յնպես իրական�թյանը չի համա-
պատասխան�մ։ Արդեն 1,5 տարի փորձ է 
արվ�մ ֆինանսական և քաղաքական  հո-
վանավոր�թյամբ գործող մի խ�մբ մարդ-
կանց ներկայացնել որպես «համայնք»։ Նա-
յեք վերջին մի տարվա բոլոր ակցիաներն � 
հանդիպ�մները իբր «համայնքի» հետ։ 
Նայեք ձեր նշած հանդիպ�մը. 100 հոգի են, 
� առաջին պլան�մ արդեն 1,5 տարի ն�յն 
8-10 անձինք են։ 

 

Ես չեմ բացառ�մ, որ նրանց մեջ անկեղծ 
մարդիկ կան, բայց դա «համայնքը» չէ։ 
Ինչո՞ւ են դահլիճ�մ միշտ ն�յն մի քա-
նի հոգին։ Իրական�թյ�նն այն է, որ հա-
մայնքի ձայնը լռեցվել է։ Ամենայն պա-
տասխանատվ�թյամբ հայտարար�մ 
եմ, որ Լիդիանի հարյ�րավոր աջակից-
ներ կաշկանդված են, ահաբեկված։ 
Մարդիկ ծեծի են ենթարկվ�մ, ահաբեկ-
վ�մ, եթե համարձակվ�մ են հանքին 
կողմ խոսել։ Ու արդեն 1,5 տարի այդ տա-
րածք�մ ոչ մի օրենք չի գործ�մ։ Ջեր-
մ�կ�մ � Գնդեվազ�մ հացը պարտքով 
են գն�մ։ Ձեզ չի՞ հետաքրքր�մ՝ ո՞ւր են 
այն մարդիկ, որոնք կորցրել են աշխա-
տանքը։ Իրական�թյ�նն այն է, որ 
նրանք վախեն�մ են խոսել, որովհետև 
իրենք «քաղաքական մոդայից» դ�րս են։ 
Իրենք ակտիվիստ չեն։ Աշխատավոր 
մարդիկ են, որոնք պետք է իրավական 
պետ�թյան աջակց�թյ�նը տեսնեին, 
որը չեն տեսել �, հիմա էլ չեն տեսն�մ։  

- Եթե խոսքը մի քանի տասնյակ մարդ-
կանց մասին է, համայնք�մ էլ՝ Ձեր 
պնդմամբ, դեմ չեն հանքին, ինչո՞ւ չեք 
կարողան�մ մ�տքը վերականգնել։ 

- Այս 1,5 տարվա ընթացք�մ մեզ անընդ-
հատ հարցրել են՝ «�րիշ ձևերով» չե՞ք 
կարողան�մ հարցերը լ�ծել։ Մենք 
�նենք մի պատասխան ՝ իրավական 
կորպորացիան նման «ձևերով» հարցեր 
չի լ�ծ�մ։ Կաշառելը, մարզի «տերերի» 
կամ թաղի «նայողների» հետ «լեզ�» 
գտնելը երբեք, ոչ մի իշխան�թյան օրոք 
մեր մեթոդը չի եղել և չի լինի։ Պե՞տք է 
արդյոք Հայաստանին քաղաքակիրթ 
բիզնես գործելաոճով աշխատող ընկե-
ր�թյ�ն, թե ոչ՝ այլ հարց է, � հիմա մեր 
հասարակ�թյ�նը հենց այդ հարցի պա-
տասխանն է տալիս։ Ուզո՞ւմ է �նենալ 
որակապես այլ բիզնես գործելաոճ, թե  ՞
Հայաստան�մ տեղ �նեն միայն ավան-
դական «ձևերով» աշխատողները։ Այդ 
հարցի պատասխանն � պատասխա-
նատվ�թյ�նն այսօր մեր հասարակ�-
թյան վրա է, �, ցավոք, այս պահին այն 
դրական չէ։ 

-Իսկ ինչո՞ւ դեռ արբիտրաժ չեք դիմել։ 

- Դա բաց � հնարավոր տարբերակ է։ 
Բայց դա նաև կլինի վերը տրված հարցի 
վերջնական բացասական պատասխա-
նը, որից ես՝ որպես Հայաստանի քա-
ղաքացի, հ�յս �նեմ, որ դեռ հնարավոր 
է խ�սափել։  

Նոյեմբեր-դեկտեմբեր

2019, Էջ 1 



Ուրանի մասին տարածվող անհեթեթ�թյ�նը ն�յնքան 

կեղծիք է � արհեստական, որքան Սևանի � Ջերմ�կի 

վրա «ազդեց�թյան» մասին տարիներ շար�նակ տարած-

վող ապատեղեկատվ�թյ�նը: 

Լիդիան Արմենիայի կայ�ն զարգացման գծով փոխնա-

խագահ Արմեն Ստեփանյանը «Ժողով�րդ» օրաթերթին 

վերջերս տված հարցազր�յց�մ անդրադարձել է �րանի 

և «Գրոմովյան» �ս�մնասիր�թյան մասին իրական�-

թյանը: 

«Հիմա, երբ հերքվեց տարիներ շար�նակ շրջանառվող 

այն թեզը, որ Ամ�լսարն ազդել� է Սևանի և Ջերմ�կի 

ջրերի վրա, այժմ էլ որոշ շրջանակների կողմից փորձ է 

արվ�մ �րանը դարձնել նման մի «բոլոլա», որով 

հնարավոր կլինի շար�նակել Ամ�լսարի ծրագրի հետ 

կապված վախեր տարածել:

Ինչ վերաբեր�մ է Շրջակա միջավայրի նախարար�թյան 

եզրակաց�թյանը. նախարարը կամ համապատասխան 

աշխատակիցները մի քանի ամիս ՇՄԱԳ-ին ծանոթանա-

լ�ց հետո գոնե պետք է տեղյակ լինեին, որ այդ փաս-

տաթղթ�մ մանրամասն �ս�մնասիրված են Ամ�լ-

սար�մ �րանի հետ կապված բոլոր պնդ�մները: 

Աշխարհ�մ ամեն�ր հողային շերտը �րանի որոշակի 

կոնցենտրացիա �նի: Ամ�լսարից վերցված նմ�շներ�մ 

�րանի կոնցենտրացիան մի քանի անգամ ավելի ցածր է, 

քան բնակելի հողերի, օրինակ, ԱՄՆ-�մ թ�յլատրելի 

շեմը: Իսկ Ամ�լսարի գագաթին ռադիացիան Երևանից 

ցածր է: 

Տարօրինակ է, որ նախարարը չի հերք�մ պատգա-

մավորի հարցադր�մը, թե` «Ամ�լսարի ՇՄԱԳ-�մ 

�րանի մասին ոչինչ չկա», այն դեպք�մ, երբ ՇՄԱԳ-�մ 

այդ բառը առնվազն հիշատակված է, և �ս�մ-30 անգամ 

նասիր�թյ�ններն ավելի քան բավարար են»:

«ԳՐՈՄՈՎՅԱՆ» �ս�մնասիր�թյան մասին. 

«Հ�յս �նեմ, որ նախարար�թյ�ն�մ գոնե կարդացել են 

և գիտեն, որ «Գրոմովյան» հաշվետվ�թյան մեջ սևով 

սպիտակի վրա գրված է, որ �րանի պաշարները անհրա-

ժեշտ է փնտրել ոչ թե Ամ�լսար�մ, այլ Ամ�լսարի գա-

գաթներից 5.5կմ հեռավոր�թյան վրա: Ընթերցողի համար 

նշեմ, որ այդ տարածք�մ, ըստ նախագծի, Ընկեր�թյ�նը 

չի արդյ�նահանել� ոչ մի տեսակի ապար: 

Բացի այդ, ն�յն հաշվետվ�թյան մեջ մի շարք այլ փաս-

տարկներ կան, � եթե նախարար�թյ�նը իրոք մտահոգ-

ված է «Գրոմովյան» զեկ�յց�մ հնարավոր ռադիացիայի 

խնդիրներով, ապա այդ �ս�մնասիր�թյան հետքերով 

գ�ցե լրաց�ցիչ �ս�մնասիր�թյ�ն անել� կարիք կա 

որոշ նշված տարածքներ�մ, � դա ոչ մի կապ չ�նի Ամ�լ-

սարի հանքի հետ: Թե որտեղ են այդ տարածքները՝ հարց-

րեք պատկան գերատեսչ�թյ�ններին.դա մեր խնդիրը 

չէ»: 

1. 2019թ. մայիսի 13-ին ՀՀ վարչական դատարանը իր վճռով 

բավարարել է «Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ-ի հայցը՝ Ոստիկա-

ն�թյանը Ընկեր�թյան տարածք կատարված ներխ�ժ�մը 

վերացնել պարտավորեցնել� պահանջով։ Դատարանը ար-

ձանագրել է, որ Ընկեր�թյան տարածք�մ գտնվող անձինք և 

վերջիններիս կողմից այնտեղ տեղակայված գ�յքը խախ-տ�մ 

են օրինական տիրապետող հանդիսացող Ընկեր�թյան 

իրավ�նքներն � օրինական շահերը։ 

2. 2019թ. ապրիլի 19-ին Արարատի և Վայոց Ձորի մարզերի 

ընդհան�ր իրավաս�թյան դատարանը բավարարեց «Լի-

դիան Արմենիա» ՓԲԸ-ի բողոքը և պարտավորեցրեց իրա-

վաս� դատախազին ինքնիրավչ�թյան հանցակազմի հատ-

կանիշներով քրեական գործ հար�ցել Ընկեր�թյան տարածք 

տանող ճանապարհները փակած անձանց արարքների փաս-

տի առթիվ. քնն�թյ�նը շար�նակվ�մ է։ 

3. 2019թ. հոկտեմբերի 15-ին ՀՀ վարչական դատարանը իր 

վճռով բավարարել է «Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ-ի հայցը ընդ-

դեմ ՀՀ բնապահպան�թյան և ընդերքի տեսչական մարմնի՝ 

«Որոշակի գործող�թյ�ններ կատարել�ց ձեռնպահ մնա-լ�ն 

պարտավորեցնել� մասին» 27.08.2018թ. թիվ 30-Ա որո-շ�մն 

անվավեր ճանաչել� պահանջի մասին և անվավեր է ճանաչել 

նշված ակտերը։ Դատարանը արձանագարել է, որ Ընկեր�-

թ յ ա ն  հ ա ն ք ա ր դ յ � ն ա բ ե ր ա կ ա ն  գ ո ր ծ � ն ե � թ յ � ն ը 

կասեցնել�ն �ղղված վերոգրյալ ակտերը չեն համապա-

տասխան�մ ՀՀ օրենսդր�թյան պահանջներին։ 

4. 2019թ. նոյեմբերի 14-ին ՀՀ վարչական դատարանը մերժեց 

մի խ�մբ անձանց հայցը, որով նրանք դատարանից պահան-

ջ�մ էին պարտավորեցնել ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարա-

րին �ժը կորցրած ճանաչել Ամ�լսարի ծրագրի շրջակա մի-

ջավայրի վրա ազդեց�թյան պետական փորձաքննական թիվ 

ԲՓ 35 եզրակաց�թյ�նը (Ընկեր�թյ�նը գործի քնն�թյանը 

ներգրավ-ված էր որպես երրորդ անձ)։ Դատարանը արձա-

նագրեց, որ նոր էկոլոգիական գործոններ նշված գործով բա-

ցակայ�մ են։ 



2018 և 2019 թվականներին Ամ�լսար ծրագրի ճանա-

պարհները ապօրինաբար փակ են մնացել և Ընկեր�-

թյ�նը չի կարողացել մ�տք գործել համայնքներից 

վարձակալած տարածքներ: Այն�ամենայնիվ, Լիդիանը 

շար�նակել է կատարել իր պայմանագրային պարտա-

վոր�թյ�նները՝ վճարելով հողերի վարձակալ�թյան 

գ�մարները: 

Այս վճարները կատարել�ց հետո Ընկեր�թյ�նը այդ 

միջոցների ստ�գման որևէ իրավ�նք կամ դրանց 

օգտագործման արդյ�նավետ�թյ�նը ստ�գել� իրա-

վաս�թյ�ն չի �նեցել, ըստ ՀՀ օրենքների: Այդ իրա-

վ�նքը սակայն �նեն համապատասխան համայնքների 

բնակիչները, որոնք կարող են պահանջել տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններից հաշվետվողա-

կան�թյ�ն, միջոցների օգտագործման թափանցիկ�-

թյ�ն, և դրանց պլանավորման մեջ իրենց ընդգրկված�-

թյ�ն և մասնակց�թյ�ն: 

Իրենց համայնքի հոգսերով ապրող և համայնքի լիիրավ 

տեր հանդիսացող քաղաքացիները կարող են բարձրա-

ձայնել իրենց կարծիքը՝ այդ միջոցների բաշխման, ծրա-

գրերի ընտր�թյան մեջ որոշ�մների կայացման գործըն-

թաց�մ: 

Անցյալ�մ որոշ համայնքներ այդ գ�մարները ներդրել են 

գյ�ղական ենթակառ�յցների բարելավման ծրագրեր�մ: 

Օրինակ, Գորայք�մ հիմնովին վերանորոգվել է խմել� 

ջրագիծը, կոյ�ղին և այլն: Ընկեր�թյ�նը չի տիրապե-

տ�մ ինֆորմացիայի առ այն, թե ինչպես են ծախսվել վեր-

ջին տարիներին համայնքներ փոխանցած հողի վարձա-

կալ�թյան գ�մարները՝ ԱՄՆ 6 միլիոն դոլար: 

Հիմա թվերով - այսպես. միայն 2018-19 թվականներին,երբ 

մ�տքի ճանապարհները ապօրինաբար փակ են եղել, 

Ընկեր�թյ�նը համայնքներին փոխանցել է ավելի քան 

ԱՄՆ 1.8 միլիոն դոլար: 

2019 թ. հողերի վարձակալ�թյան վճարները կազմել են 

$930,797 դոլար, որից. 

Þ  Ջերմ�կ/Գնդեվազ- $408,228 

Þ  Զառիթափ/Սարավան - $268,726 

Þ  Գորայք - $253,844 

2017թ. հոկտեմբերին համայնքների խոշորացման ար-

դյ�նք�մ հողի վարձակալ�թյան գ�մարներն այևս 

փոխանցվել են ոչ միայն Ամ�լսարի ազդակիր համայնք-

ներ՝ Գնդեվազ, Ջերմ�կ, Սարավան, Գորայք, այլ նաև 

խոշորացված այլ համայնքներ. Զառիթափ, Հերհեր, 

Արտավան, Կարմրաշեն, Խնձոր�կ, Ծղ�կ, Սառնակ�նք, 

Սպանդարյան և այլն, ընդամենը 15 համայնք: 
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