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ԱՄՈՒԼՍԱՐԻ ՈՍԿՈՒ ՀԱՆՔԻ ԾՐԱԳԻՐ  

 

Պատասխաններ Հ․Բրոնոզյանի համար կազմված զեկույցներին  

 

18 օգոստոսի 2017թ․ 

 

 

ԿԱԶՄԵՑ և ՍՏՈՒԳԵՑ՝ 

 

Տնօրեն՝ Դեյվիդ Բրիգնալ 

 
Սույն զեկույցը պատրաստվել է Wardell Armstrong LLP-ի կողմից Պատվիրատուի հետ կնքված 

պայմանագրի շրջանակներում՝ բոլոր սահմանված մասնագիտական չափանիշներին 

համապատասխան, պատշաճ ջանասիրությամբ և պատասխանատվությամբ։ Զեկույցը 

պատրաստված է Պատվիրատուի օգտագործման համար, ինչի հետ կապված Wardel Armstrong 

LLP չի ստանձնում նշյալ զեկույցի հետ կապված որևէ պատասխանատվություն՝ երրորդ կողմերի 

հանդեպ։  

Սույն փաստաթղթի մասնակի կամ ամբողջական արտատպումը հնարավոր է միայն  Wardell 

Armstrong LLP-ի նախնական գրավոր համաձայնությամբ։     
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1.  ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  

1.1.  Ամուլսարի Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության 

գնահատման (ԲՍԱԳ, հրապարակված՝ 2016թ․հունիսին) հաշվետվության 

հիմնական հեղինակը հանդիսանում է Wardell Armstrong International 

ընկերությունը, որը «Լիդիան Արմենիա» ընկերության խնդրանքով 

պատրաստել է պատասխաններ 2017թ․ հուլիսին պրն․Հ․Բրոնոզյանի կողմից 

հրապարակված մի շարք զեկույցներին։  

1.2.  Հ․ Բրոնոզյանի պատվերով պատրաստված չորս տեխնիկական 

զեկույցներում ներկայացված են Լիդիանի ոսկու հանքի Բնապահպանական և 

սոցիալական ազդեցությունների գնահատման (ԲՍԱԳ, 2016թ) հաշվետվության 

և NI 43-101 փաստաթղթի (մարտ 2017թ․, Առաջարկություններ) որոշ բաժինների 

վերաբերյալ ակնարկներ ու քննադատական վերլուծություններ։  

1.3.  Վերոնշյալ զեկույցներն են՝   

• Blue Minerals Consultancy, 2017` Ամփոփ եզրակացություն․ Լիդիանի՝ 
Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի գնահատում․ ԹԱԴ-ի ներուժի և 

մակերևութային ու ստորգետնյա ջրերի վրա ազդեցությունների 

վերլուծություն․ Ամսագրված՝ 18 հունիսի 2017թ․ 

 

• Blue Minerals Consultancy, 2017թ․` Լիդիանի Ամուլսար ոսկու հանքի 

ծրագրի գնահատում․ ԹԱԴ-ի ներուժի և մակերևութային ու ստորգետնյա 

ջրերի վրա ազդեցությունների վերլուծություն   
 

• Buka Environmental, 2017թ․` Հայաստանում Ամուլսարի ոսկու հանքի 

ծրագրի իրականացմանը վերաբերող հիդրոերկրաբանաքիմիական 

հարցերի վերլուծություն․ հիմնական ենթադրություններ և փաստեր:  
Ամսագրված՝ 19 հունիսի 2017, և  

•  Clear Cost Consulting Inc., 2017թ․՝  Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի 

շրջանակներում ջրի մաքրման դիտարկում․ Հուշագիր պրն․ Հ․

Բրոնոզյանին, ամսագրված՝ 13 հունիսի 2017թ․ 
 

1.4.  Նշյալ տեխնիկական զեկույցները ուղղեկցվում էին «Հայաստանում 

Լիդիանի՝ Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիրը կարիք ունի պատշաճ 

բնապահպանական վերլուծության և կառավարման․ ամփոփում և 

առաջարկություններ» համառոտ զեկույցով: (հեղինակը կամ ամսաթիվը նշված 

չեն) 
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1.5 Թեև նշված զեկույցները պարունակում են Ծրագրի ԲՍԱԳ-ի հատվածների 

(ամսագրված՝ հունիս 2016) և NI 43-101-ի (ամսագրված՝ մարտ 2017թ․) քննադատական 

վերլուծություն, ակնհայտ է, որ քննադատների կողմից հաշվի չեն առնվել և չեն 

գնահատվել ԲՍԱԳ-ում (2016թ.) սահմանված  պարտավորություններով 

Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանների իրականացման 

ընթացքն ու արդյունքները։ Հետևաբար, զեկույցներում առկա է ԹԱԴ-ի մաքրման և 

կառավարման, ինչպես նաև ջրի մոնիթորինգի ընթացիկ վերլուծության և գնահատման 

ծրագրի թերի ընկալում։   
 

1.6. Հ․Բրոնոզյանի համար կազմված զեկույցների քննադատական դիտարկումների 

պատասխանները պատրաստվել են ԲՍԱԳ-ի հեղինակների կողմից, մասնավորապես՝  
 

• GRE Associates-ի պատասխանը  Հ․Բրոնոզյանի  համառոտ զեկույցում 

ներկայացված խորհուրդներին (Հավելված 1), 

• GRE Associates՝ Տեխնիկական հուշագիր, ամսագրված՝ 18 օգոստոսի 2017թ. 

ներկայացնում է երկրաքիմիական ելակետային տվյալների, Թթվային 

ապարների դրենաժի (ԹԱԴ) մշակման և արտանետումների մասով՝ Հ. 

Բրոնոզյանի զեկույցներում բարձրացված հարցերի քննադատական 

վերլուծություն (Հավելված 2), և  

• Golder Associates՝ Տեխնիկական հուշագիր (հղում՝ 1660086.555.BO) ամսագրված՝ 

18 օգոստոսի 2017թ․, ներկայացնում է մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի 

մասով Հ. Բրոնոզյանի զեկույցներում բարձրացված հարցերի քննադատական 

վերլուծություն (հավելված 3): 
 

1.7.  Հավելվածներում ներկայացված տվյալներն արտացոլում են հնարավոր 

բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցությունների մեղմացման 

նպատակով ԲՍԱԳ-ով սահմանված պարտավորությունների շարունակական 

ընթացքը։ Այս պարտավորությունները ներկայումս կենտրոնացած են ոսկու 

հանքի շինարարության փուլի, ինչպես նաև ԹԱԴ-ի մշակման ու կառավարման 

հետագա վերլուծության ու գնահատման ծրագրի վրա։      ԹԱԴ-ի և ջրի մաքրման 

ու կառավարման գործընթացների բազմակողմանի գնահատման արդյունքները 

պարբերաբար կուսումնասիրվեն Անկախ բնապահպանական ու սոցիալական 

խորհրդատուների (ԱԲՍԽ՝ Knight Piésold) կողմից, որոնք մասնագիտացված են 

Ամուլսարի պես հանքարդյունաբերական ծրագրերում։ Վերոնշյալ ստուգման 

պահանջները կգործեն հանքի շինարարության, շահագործման ու փակման 

փուլերի ընթացքում։   Բոլոր հավելվածներում Knight Piesold ը նշվում է որպես 

անկախ աուդիտոր կամ ԱԲՍԽ: ԱԲՍԽ-ի կողմից իրականացվել է Ամուլսար 

ծրագրի բնապահպանական, սոցիալական, առողջապահական ու 

տեխնիկական անվտանգության ցուցանիշների գնահատում՝ Էկվատորյան 

(Հավասարության) սկզբունքների (ԷՍ) III, Միջազգային ֆինանսական 

կորպորացիայի (IFC) Կատարողական չափանիշների (ԿՉ), ՎԶԵԲ 
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Կատարողական պահանջների (ԿՊ), Առաջատար միջազգային 

արդյունաբերական  գործելակերպի (ԱՄԱԳ) ուղեցույցների, Հայաստանյան 

չափանիշների հիման վրա։ Աուդիտը պահանջում է, որ «Լիդիան Արմենիա» 

ընկերության գործողությունները համապատասխանեն Բնապահպանական ու 

սոցիալական գործողությունների պլանին (ԲՍԳՊ), որը ներառում է ԹԱԴ-ի 

կառավարմանն ու մակերևութային ու ստորգետնյա ջրերի կառավարմանը 

վերաբերող միջոցառումներ։      

1.8.  Բնապահպանական և սոցիալական գործողությունների պլանով 

(ԲՍԳՊ)-ով նախատեսված ու Բնապահպանական ու սոցիալական 

կառավարման պլանով (ԲՍԿՊ) նախանշված տեխնիկական 

ուսումնասիրությունների ընթացիկ ու ապագա ծրագիրը կշարունակվի ԲՍԱԳ-

ով ու հարակից պարտավորությունների գրանցամատյանով սահմանված 

կարգով։  
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 600 Grant St. 
 Suite # 975 
 Denver, CO 80203 
 www.global-resource-eng.com 

 
 

 
 

Հավելված 1․ GRE Associates` Համառոտ զեկույց 

 

ԱՄՍԱԹԻՎ  8/18/2017 

ՀԱՍՑԵԱԳՐՎԱԾ՝  Արմեն Ստեփանյանին 

Պատճեն՝        Ռոբերտ Քարու 

ԿԱԶՄԵՑ՝ Լերի Բրեքենրիջ, PE 
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ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Լիդիան Ինթերնեյշնլ       

 

ՍՏՈՒԳԵՑ՝  Դեյվիդ Բրիգնալ  

 

ԹԵՄԱ՝  Հ: Բրոնոզյանի կողմից պատվիրված հաշվետվությունների պատասխանը 

 
 

1.0 ․ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  

Պատրաստված չորս զեկույցներում ներկայացված է (Լիդիան Ինթերնեյշնլ (այսուհետ՝ 

Լիդիանի) կողմից իրականացվող) Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի վերաբերյալ 

քննադատական վերլուծությունը՝ Ծրագրի Բնապահպանական և սոցիալական 

ազդեցությունների գնահատման (ԲՍԱԳ, հունիս 2016) և 2017թ․ մարտ ամսով 

ամսագրված NI 43-101 «Առաջարկությունների» գլխի մասով։ Մեկնաբանությունները 

մասնավորապես վերաբերում են մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի կառավարման 

ոլորտին՝ կարևորելով տեղամասի տարածքում հավանական թթվային ապարների 

դրենաժի (ԹԱԴ) և տարրալվացվող մետաղներով և աղերով ջրի հավանական 

աղտոտման խնդիրները։ Վերոնշյալ զեկույցներն են՝   

1. Blue Minerals Consultancy` Ամփոփ եզրակացություն․ Լիդիանի՝ Ամուլսարի 

ոսկու հանքի ծրագրի գնահատում․ ԹԱԴ-ի ներուժի և մակերևութային ու 
ստորգետնյա ջրերի վրա ազդեցությունների վերլուծություն․ ամսագրված՝ 18 

հունիսի 2017թ․, 
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2. Blue Minerals Consultancy` Լիդիանի՝ Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի 

գնահատում․ ԹԱԴ-ի ներուժի և մակերևութային ու ստորգետնյա ջրերի վրա 

ազդեցությունների վերլուծություն․ ամսագրված՝ 17 հունիսի 2017թ  

(հանդիսանում է վերոնշյալ հաշվետվության հակիրճ տարբերակը),   
 

3. Buka Environmental՝ Հայաստանում Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի 

իրականացմանը վերաբերող հիդրոերկրաքիմիական հարցերի վերլուծություն․ 

Հիմնական ենթադրություններ և փաստեր․  ամսագրված՝ 19 հունիսի 2017, 
 

4. Clear Cost Consulting Inc.՝  Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի շրջանակներում ջրի 

մաքրման դիտարկում․ ամսագրված՝ 13 հունիսի 2017թ․, և 

 

5. Հայաստանում Լիդիանի՝ Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագիրը կարիք ունի 

պատշաճ բնապահպանական վերլուծության և կառավարման․ ամփոփում և 

առաջարկություններ․ փաստաթուղթ՝ հավանաբար կազմված Բրոնոզյանի 

կողմից, որը հակիրճ ներկայացնում է վերոնշյալ չորս զեկույցները (հեղինակը 

կամ ամսաթիվը նշված չեն) 
 

Թեև վերոնշյալ զեկույցները պարունակում են Ծրագրի ԲՍԱԳ-ի (տարբերակ 10 

ամսագրված՝ հունիս 2016) և NI43-101 «Առաջարկություններ» Գլխի մասով  

(ամսագրված՝ մարտ  2017թ) քննադատական  վերլուծություն, այդուհանդերձ 

զեկույցներից ակնհայտ է, որ քննադատները չեն տիրապետում համապարփակ 

պատկերացման հանքի շինարարության, շահագործման, փակման և փակմանը 

հաջորդող փուլի համար մշակված կառավարման պլանների ու ԲՍԱԳ-ի գործընթացի 

վերաբերյալ։ Պրն․ Բրոնոզյանի կողմից պատրաստված եզրակացություններն 

ուսումնասիրելուց հետո  կազմվել է  փաստաթուղթ, որտեղ տրվում են վերոնշյալ  

զեկույցներում բարձրացված մտահոգությունների և մեկնաբանությունների 

վերաբերյալ ընկերության պատասխանները։ Առավել մանրամասն պատասխանները 

ներկայացված են ներքոգրյալ Հավելվածներում՝  
 
 

• Global Resource Engineering (GRE)՝ Տեխնիկական հուշագիր, ամսագրված՝ 11 

օգոստոսի 2017թ, ներկայացնում է գեոքիմիական ելակետային տվյալների, ԹԱԴ 

մշակման և արտանետումների մասով՝ Հ. Բրոնոզյանի հաշվետվություններում 

բարձրացված հարցերի քննադատական վերլուծություն (Հավելված 1), և 

• Golder Associates՝ Տեխնիկական հուշագիր (տարբերակ՝ 1660086.555.BO) 

ամսագրված՝ 18 օգոստոսի 2017, ներկայացնում է մակերևութային և 

ստորգետնյա ջրերի մասով Հ. Բրոնոզյանի հաշվետվություններում 

բարձրացված հարցերի քննադատական վերլուծություն (Հավելված 2)։ 
 

GRE-ի կողմից պատրաստված պատասխանները ներկայացված են ստորև։ 
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2.0․ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ  

Տպավորություն է ստեղծվում, որ եզրակացությունները կազմելիս հեղինակների 

կողմից անտեսվել է կամ չի դիտարկվել Ամուլսարում ներկայումս և 2016թ․ ԲՍԱԳ-ի 

հրապարակումից հետո իրականացվող փորձարկումների ու հետազոտությունների 

ծրագիրը։ Blue Minerals Consultancy, Buka Environmental և Clear Coast Consultancy-ի 

հեղինակները որևէ կապ չեն հաստատել Լիդիանի Բնապահպանական ու 

սոցիալական թիմի հետ և նրանց ներկայացված եզրահանգումները մեծամասամբ 

ժամանակավրեպ են։ Բացի այդ, զեկույցները չեն դիտարկում և հաշվի չեն առնում 

Բնապահպանական ու սոցիալական կառավարման պլանը /ԲՍԿՊ/, որը ենթարկվել է 

միջազգային ճանաչում ունեցող փորձառու Անկախ բնապահպանական ու 

սոցիալական խորհրդատուների (ԱԲՍԽ) անկախ փորձաքննության, 2017թ․ 

ապրիլ/մայիս ամիսներին։ Անկախ փորձաքննության նպատակն էր գնահատել 

Ամուլսարի ծրագրի բնապահպանական, սոցիալական, առողջապահական ու 

տեխնիկական անվտանգության ցուցանիշները` Էկվատորյան (Հավասարության) 

սկզբունքների (ԷՍ) III, Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի (IFC) 

Կատարողական չափանիշների (ԿՉ), ՎԶԵԲ Կատարողական պահանջների (ԿՊ), 

Առաջատար միջազգային արդյունաբերական  գործելակերպի (ԱՄԱԳ) ուղեցույցների, 

Հայաստանյան չափանիշների, IFC Բնապահպանական սոցիալական 

գործողությունների պլանի (ԲՍԳՊ), ՎԶԵԲ-ի ԲՍԳՊ, ԲՍԱԳ-ի 10-րդ տարբերակի և 

Ծրագրի պարտավորությունների գրանցամատյանի (ՊԳ) մասով։ Անկախ 

փորձաքննությամբ կրկին հաստատվեց այն փաստը, որ բնապահպանական ռիսկերն 

ու ազդեցությունները, որոնք առնչվում են մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի 

կառավարմանն ու ԹԱԴ-ի վերահսկմանը, ներառված են ընդհանուր կառավարման 

համակարգում, և որ Ծրագիրը իրականացվում է ստանձնած պարտավորությունների 

շրջանակներում։  
  

Ներկայումս ընթանում է հանքի շինարարությունը, որը կտևի մոտ 12 ամիս՝ մինչև 

հանքի շահագործման մեկնարկը։ Այս ընթացքում ժամանակ է նախատեսված ԲՍԿՊ-ի 

մանրամասն պահանջների կատարման մշտադիտարկման համար, ինչի մասին 

հեղինակները չեն հիշատակում իրենց զեկույցներում։ Անհրաժեշտ էր նաև նշել այն 

հանգամանքը, որ ԲՍԿՊ-ով սահմանված աշխատանքների ծրագիրը ներառում է 

շարունակական մշտադիտարկում, որը նախատեսված է՝   
 

• ԹԱԴ կառավարման պլանով,  

• Մակերևութային ջրերի կառավարման պլանով, և  

• Հանքի նախնական ռեկուլտիվացիայի, փակման ու վերականգնման պլանով։ 
 

Նշված պլաններով հավաքագրված տվյալներն այնուհետև ներառվում են 

Բնապահպանական մոնիթորինգի պլանում, որն ապահովում է նշյալ կառավարման 
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պլանների շարունակական զարգացման համար անհրաժեշտ տվյալների բազան (այդ 

թվում՝ ԹԱԴ-ի կառավարման պլանները)։  

3.0. ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ  

Վերոնշյալ զեկույցներում նշված մեկնաբանությունների առարկայական 

պատասխանները ներկայացված են Հավելված 2 և 3-ում։ Ներքոգրյալ 

ենթաբաժիններում ներկայացված են Հ․ Բրոնոզյանի համար պատրաստված 

քննադատական մեկնաբանություններին տրված ընդհանուր պատասխանները՝ 

հակիրճ ամփոփման ձևով։ Պատասխաններում առկա զեկույցների 

մեկնաբանությունները նշված են շեղատառ։ Ստորև ներկայացված պատասխանները 

հիմնականում վերաբերում են «Հայաստանում Լիդիանի՝ Ամուլսարի ոսկու հանքի 

ծրագիրը կարիք ունի պատշաճ բնապահպանական վերլուծության և կառավարման․ 

Ամփոփում և առաջարկություններ»  հակիրճ զեկույցին (Զեկույց թիվ 5)։ 

Պատասխանները ներկայացված են այնպես, որ ընթերցողը կարողանա հղում 

կատարել ամփոփ զեկույցին։ 

3.1.Առաջին էջ, նշված կետեր 

Զեկույցում առկա է ընդհանուր դիտողություն առ այն, որ «արդյունահանումը չի 

կարելի սկսել այնքան ժամանակ, քանի դեռ անկախ մարմինների/խորհդատուների 

կողմից չեն իրականացվել լրացուցիչ ուսումնասիրություններ»։ Անկախ 

խորհրդատուների (ԱԲՍԽ՝ Knight Piesold) կողմից իրականացվել է ԲՍԿՊ կատարման 

ընթացքի մանրակրկիտ ստուգում 2017թ․ ապրիլ/մայիս ամիսների ընթացքում։ ԱԲՍԽ 

ներկայացված եզրակացությունները ևս մեկ անգամ հաստատում են, որ 

մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի, ինչպես նաև ԹԱԴ-ի կառավարման հետ 

կապված բնապահպանական ռիսկերն ու ազդեցությունները բացահայտված են, դրանց 

համար սահմանված են մեղմացման միջոցառումներ՝ ընդհանուր կառավարման 

համակարգի շրջանակներում, և Ծրագրի կողմից կատարվում են ստանձնած 

պարտավորությունները։  Զեկույցում ներկայացված դիտողությունից պարզ է դառնում, 

որ  հեղինակները անտեսել են շինարարության նկատմամբ իրականացվող անկախ 

վերահսկողության և ընթացող բնապահպանական մշտադիտարկման, վերլուծության 

և գնահատման փաստը։ Բացի այդ, ներկայացված եզրակացություններում անտեսվում 

է ԲՍԿՊ-ի և ԲՍԱԳ-ի ավարտին հաջորդող բնապահպանական նախագծման 

չափորոշիչների մշակման փաստը։     
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3.2.«Հավանական ազդեցություններ»  

Զեկույցներում նշվում է այն մասին, որ կենսաբազմազանությանն առնչվող 

պարտավորությունները բավարար չեն։ Բազմիցս ընգծվել է, որ 

կենսաբազմազանության կառավարումը հանդիսանում է Ամուլսար ոսկու հանքի 

շահագործման կարևորագույն մաս։ Զեկույցներում որևէ կերպ հիշատակված չէ 

մանրամասն Կառավարման համակարգերի և Գործողությունների պլանների մասին, 

որոնք մշակվել են ԲՍԱԳ-ով նախատեված վերլուծությունների արդյունքում և 

ենթարկվել անկախ փորձաքննության (վերջինը՝ 2017թ․ ապրիլ/մայիս ամիսներին)։  
 

Զեկույցներում նշվում է, որ․ «Ստորգետնյա ջրերի մակարդակների կանխատեսվող 

(մոդելավորված) փոփոխությունները (օրինակ՝ մինչև 60մ իջեցումները), հանքի 

տեղամասի տարածքում և շրջակայքում կանխատեսվող աղբյուրների և հոսքերի 

կրճատումներն ու ուղղության փոփոխությունները կլինեն զգալի ծավալի»։ Սակայն 

մեկնաբանություններում  նշված չէ այն մասին, որ այս առավելագույն փոփոխությունը 

տեղի կունենա ոչ թե տեղամասի ողջ տարածքում, այլ միայն դատարկ ապարների 

լցակույտի /ԴԱԼ/ մերձակայքում։ Ընդհանուր առմամբ տեղական ու 

տարածաշրջանային ջրերի վրա ակնկալվող ազդեցությունը կլինի աննշան։ 

Մանրամասները ներկայացված են ԲՍԱԳ-ում (Հավելված 3)։  

Զեկույցները նշում են՝ «Բացահանքերի շրջակայքում առկա աղբյուրների ջրի որակի 

առումով կանխատեսվում են բերիլիումի, կոբալտի, նիկելի և նիտրատի զգալի 

ազդեցություններ, որոնք պայմանավորված են բացահանքերից տեղի ունեցող 

հոսակորուստներով»:  Ամուլսարի ԲՍԱԳ-ից վերցված այս հայտարարությունը 

վերաբերում է բացառապես բացահանքերի մոտակայքում, այլ ոչ ԴԱԼ-ի տարածքում 

առկա աղբյուրներին։ Ապագա բացահանքերի շրջակա տարածքում առկա են 

բնականից մետաղների բարձր կոնցենտրացիաներով և բնական թթվային 

արտահոսքով աղբյուրներ։ Սակայն սրանով պայմանավորված քիմիական կազմի 

փոփոխությունների ազդեցությունը շրջակա գետերի (Որոտան, Դարբ և Արփա)  որակի 

վրա ներկայացված է ԲՍԱԳ-ի բաժին 6.10-ում և դիտարկվում է որպես ցածր կամ չնչին 

ազդեցություն։  
 

Զեկույցը պնդում է, որ «Կանխատեսվում է նաև զգալի ազդեցություն Որոտան գետի 

մոտակայքում հոսող ստորգետնյա ջրերի որակի վրա, ինչը պայմանավորված է 

բացահանքերից տեղի ունեցող հոսակորուստներով»։ Այս պնդումը չի 

համապատասխանում իրականությանը։ Որոտան գետի վրա ազդեցության 

մակարդակը գնահատված է ԲՍԱԳ-ի բաժին 6.10-ում (աղյուսակ 6.10.8) որպես ցածր, 

իսկ կարևորությունը՝ աննշան։ Ինչը նշանակում է, որ որևէ լրացուցիչ մեղմացման 

միջոցառում չի պահանջվում։ 
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Զեկույցներում նշվում է, որ «Կանխատեսվում է նաև հավանական մեծ ազդեցություն 

դեպի Սպանդարյան-Կեչուտ թունել հոսող ստորգետնյա ջրերի մասով»։ Այս պնդումը 

նույնպես սխալ է։ Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի վրա հնարավոր ազդեցության 

մակարդակը նույնպես գնահատված է ԲՍԱԳ-ի բաժին 6.10-ում, որի համաձայն 

ազդեցության մակարդակը ցածր է, իսկ ազդեցության կարևորությունը՝ աննշան։ 

Հետևաբար լրացուցիչ մեղմացում չի պահանջվում։  
 

Զեկույցների համաձայն՝ «Կարևոր է նշել, որ առկա է զգալի ռիսկ առ այն, որ ԹԱԴ-ի 

գոյացումն ու տեղամասից արտազատումը կշարունակվի նաև արդյունահանման 

գործողությունների ավարտից հետո։ Այս ռիսկն առկա է հանքի փակումից հետո ԹԱԴ-

ի գոյացման կանխարգելմանն ուղղված Լիդիանի կողմից առաջարկվող 

միջոցառումներից անկախ»։ 
 

Ներկայացված ԹԱԴ-ի կառավարման համակարգերը համարվում են բավականաչափ 

հուսալի՝ փակման փուլի ընթացքում ԹԱԴ-ի ռիսկերը նվազեցնելու առումով։ 

Հաջորդող շրջանի համար նախատեսված են փուլային լրացուցիչ 

հետազոտություններ, որոնք լրացուցիչ ապացույցներ կապահովեն հետփակման 

ընթացքում ԹԱԴ-ի մեղմացման նպատակով պասիվ մաքրման մեթոդների  

արդյունավետության վերաբերյալ։ Եթե այդ հետազոտություններով ապացուցվի, որ 

առաջարկվող պլանները բավարար չեն, ապա կկիրառվեն այլընտրանքային մեթոդներ։ 

Վերոնշյալ լրացուցիչ հետազոտությունները նախատեսված են այնպես, որ 

անհրաժեշտության դեպքում բավարար ժամանակ լինի հավելյալ 

հետազոտությունների անցկացման, գնահատման ու իրագործման համար, թեև նման 

անհրաժեշտության հավանականությունը ցածր է։ Հանքի փակումից հետո ջրի որակի 

համար սահմանված հայաստանյան պահանջները կատարելու պարտավորությունը 

մնում է անփոփոխ։  
 

3.3. «Անբավարար քանակի երկաքիմիական փորձարկումներ»  

Զեկույցների համաձայն՝ «Անհրաժեշտ է իրականացնել ավելի շատ հանքաբանական 

և գեոքիմիական փորձարկումներ՝ թթվային ապարների դրենաժի մակարդակներն ու 
ժամանակի ընթացքում դրանց զարգացումը կանխատեսելու նպատակով։ Այս 

փորձարկումների շրջանակներում անհրաժեշտ է ներառել զգալի թվով 

երկարաժամկետ լաբորատոր կինետիկ թեստեր ու փորձարարական ծավալի 

դաշտային փորձարկումներ»։ 
 

Եզրակացություններում դիտարկվել են տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման 

համար նախատեսված փաստաթղթերը, որոնց նպատակն էր ապահովել 

տեխնիկական տվյալներ +/- 10% ծախսերի նախահաշվարկի համար։ Հետևաբար, 

նախնական հետազոտությունների նպատակն էր մշակել շինարարության մեկնարկի 

համար նախատեսված ԹԱԴ-ի կառավարման պլան։ Այս առումով կառավարման 
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պլանները բավարար են հանքի շինարարության  փուլի համար։ Սակայն դրանք չեն 

հանդիսանում ԹԱԴ-ի մասով միակ ուսումնասիրությունը, այլ ԹԱԴ-ի նմուշառման, 

վերլուծության և գեոքիմիական կանխատեսումների առաջին փուլն են։ 
      

Ամուլսարի հանքի ԹԱԴ-ի կառավարման պլանի մշակման համար նախատեսված են 

լրացուցիչ ուսումնասիրություններ 2017թ․ ընթացքում։ Վերջերս ավարտված 

հորատման աշխատանքների արդյունքում ստացվել են շահագործման փուլերի 

ընթացքում կառավարման ենթակա դատարկ ապարների քանակությունների 

վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ։ Բացի այդ, պասիվ մաքրման համակարգի ու 

PD-7 ավազանի անհրաժեշտությունը կառաջանա միայն հանքարդյունաբերական 

աշխատանքների չորրորդ տարում, ինչը բավարար ժամանակ է ապահովում 

մանրակրկիտ ուսումնասիրությունների և մաքրման համակարգի վերջնական 

նախագծման համար։ 
 

3.4. «Թթվայնության ոչ ճշգրիտ գնահատում» 

Զեկույցում ասվում է. կառավարման պլանում անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով 

սահմանել և հաշվի առնել թթվայնության առաջացմանը նպաստող ալունիտի և 

յարոզիտի գործոնները։ 
 

ԲՍԱԳ-ի և Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման հաշվետվության մի շարք 

բաժիններում դատարկ և հանքաբեր ապարներից թթվային նյութերի, այդ թվում՝ 

յարոզիտի և ալունիտի արտազատման պոտենցիալը լիովին գնահատված է։ Դրանք 

գնահատվել և սահմանվել են որպես ոչ-թթվագոյացնող։ Մասնավորապես, 

Գեոքիմիական բնութագրման հաշվետվության (GRE 2014) 6.2 բաժնում նկարագրված 

են ալունիտի և յարոզիտի խոնավության խցերի նմուշները, իսկ 8.0 բաժնում նշվում է, 

որ ալունիտի և յարոզիտի հետ կատարված երկարատև կինետիկ փորձերի 

արդյունքում թթվագոյացում չի արձանագրվել։ Այս համոզիչ ապացույցի հիմքով, 

ալունիտի և յարոզիտի բարձր պարունակություն ունեցող ապարները ԹԱԴ-ի 

կառավարման պլանում դասված չեն թթվագոյացնող նյութերի շարքում։  
    

3.5.«Մետաղների արտազատման բարձր հավանականություն» 

Զեկույցում ասվում է. վերին և ստորին հրաբխային ապարներից արտազատվող սնդիկի 

նախնական պարունակությունը բարձր է, մեկ անգամ գրանցվել է սնդիկի այնպիսի 

պարունակություն, որը  20 անգամ գերազանցում է ԱՄՆ, Եվրոպական Միության, 

Ավստրալիայում, Կանադայում և Հարավային Աֆրիկայում խմելու ջրի համար 

սահմանված չափանիշները։  
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Կարևոր է նշել այն հանգամանքը, որ Ամուլսարի ջրի կառավարման համակարգի 

նախագծով նախատեսված է բոլոր կոնտակտային ջրերի սպառում կամ մաքրում։  Սա 

ներառում է Ստորին հրաբխային /ՍՀ/ ֆիլտրատը, որը կարող է ունենալ սնդիկի  

պարունակություն։ Վերոնշյալ «մեկ անգամը», երբ Վերին հրաբխային /ՎՀ/ ապարները 

պարունակել են մեծ քանակությամբ սնդիկ, բացառիկ և միակ դեպքն է մեծածավալ 

տվյալների բազայում։ Բացի այդ, ընդունված կարգի համաձայն, խոնավության խցիկի 

«առաջին հավաքը» սովորաբար չի հաշվարկվում, և սա ՎՀ ապարներում սնդիկի 

բարձր պարունակություն գրանցած միակ դեպքն է։ Ցանկացողները կարող են 

գնահատել ՎՀ ապարների, ինչպես նաև ՎՀ այլ ֆիլտրատների համար մինչ այժմ 

կատարած Սինթետիկ նստվածքների լուծազատման գործընթացի /ՍՆԼԳ/ 

արդյունքները։ Այս թեստերն ապահովում են տեղամասում ՎՀ ապարներից 

ֆիլտրատների շատ ավելի ճշգրիտ բնութագրություն։ Ի լրումն, Ամուլսար հանքի 

համար նախատեսված լրացուցիչ հետազոտությունները թույլ կտան էլ ավելի 

հստակեցնել ՎՀ և ՍՀ ապարների մետաղների լուծազատման ներուժը։  
 

Զեկույցում ասվում է. անհրաժեշտ է կատարել դեպի մթնոլորտ արտազատվող սնդիկի 

հաշվարկներ՝ ներառելով ակտիվ կույտերից, ածխածնի սյուներից, ածխածնի 

ռեգեներացումից և սնդիկի վառարանից առաջացող սնդիկը, ինչպես նաև անհրաժեշտ 

է առաջարկել սնդիկի որսման մեթոդներ՝ աշխատողներին և շրջակա միջավայրը 

սնդիկի ազդեցությունից զերծ պահելու նպատակով։ Բացի այդ, Արփա գետում և 

կույտային տարրալվացման հարթակից ներքև հոսող ստորգետնյա ջրերում սնդիկի 

պարունակությունն անհրաժեշտ է գնահատել՝ ելնելով կույտային տարրալվացման 

հարթակից հեռացվող ջրերում կանխատեսվող պարունակություններից։     
 

Առաջարկվող սնդիկի ռետորտային վառարանի նպատակն է ապահովել բացառապես 

բնապահպանական միջոցառում։ Օգտագործված հանքաքարը պահվելու է կույտային 

տարրալվացման հարթակում, և մետաղների ստուգման արդյունքները փաստում են, 

որ դրանում սնդիկի բարձր պարունակություն չկա։  Եթե հանքաքարում առկա լինի 

սնդիկի որոշակի պարունակություն, և տարրալուծվի տեխնոլոգիական 

լուծույթներում, ապա այն կուղղվի ոսկու մշակման հանգույց, որտեղ կնստեցվի 

տեխնոլոգիական լուծույթներով։  Նստվածքն այնուհետ ենթարկվում է մշակման՝ 

ձուլվելով սնդիկի ռետորտային վերականգնման համակարգով ապահովված 

վառարանում։ Այս ամենը նախատեսված է նախագծում՝ ներառելով նաև 

կոնդենսատորը, որպես սնդիկի անվտանգ որսման համար կիրառվող լրացուցիչ 

նախականխարգելիչ միջոց։ Վերականգված ողջ սնդիկն այնուհետ հեռացվում է 

վտանգավոր թափոնների հեռացման համար նախատեսված կառավարման պլանով 

սահմանված կարգով։ Աշխատակիցների, ստորգետնյա ջրերի կամ շրջակա միջավայրի 

վրա սնդիկի ազդեցությունը բացառվում է։  
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Բացի այդ, տարրալվացված հանքաքարն ու տեխնոլոգիական լուծույթները պահվելու 

են ցածր թափանցելիությամբ/կավահողով ու պոլիէթիլենային գեոթաղանթի 

պաշտպանիչ շերտով ապահովված  միջադիրի վրա՝ ապահովելով լուծույթների 

տեղափոխումը երկակի պաշտպանություն ունեցող խողովակային համակարգերով։ 

Փակումից հետո նախատեսվում է հավաքել տարրալվացման բոլոր մնացորդային 

լուծույթները և մշակել՝ բաց թողնելուց առաջ։ 

 3.6. «Չփորձարկված և անբավարար մեղմացման ռազմավարություններ»  

Զեկույցների համաձայն ԲՍԱԳ-ում սահմանված մեղմացման ռազմավարությունները 

բավարար կամ ապացուցված չեն։  

3.6.1. ԴԱԼ-ի հերմետիկացում (կապսուլավորում) 

Զեկույցներում ասվում է. թթուների և մետաղների արտազատումը վերահսկելու 
նպատակով անհրաժեշտ է փորձարկել հավանական թթվագոյացնող Ստորին 

Հրաբխային ապարների՝ Վերին Հրաբխային դատարկ ապարներում հերմետիկացման 

մեթոդը։  
 

ԲՍԱԳ-ում ներկայացված ուսումնասիրությունները փաստում են, որ կիրառվելիք 

կապսուլավորման մեթոդը բավարար է ԹԱԴ-ի առաջացումը մեղմելու համար։ Պասիվ 

մաքրման հետ մեկտեղ կիրառվելու դեպքում՝ կանխատեսվում է, որ լիովին 

կվերահսկվի թթուների և մետաղների արտազատումները։ Կապսուլավորումը 

հանդիսանում է ԹԱԴ-ի կառավարման ընդունված մեթոդ, որը կիրառվում է ողջ 

աշխարհում (INAP, 2009): Գալիք 12 ամիսների ընթացքում  նախատեսվում է փորձարկել 

այն՝ կապսուլավորման արդյունավետության հետ կապված ենթադրություններն ու 

կանխատեսումները  հիմնավորելու համար։  

3.6.2. Բացահանքի ջրահեռացումը շահագործման ընթացքում  

Շահագործման փուլում նախատեսվում է իրականացնել բացահանքերի ջրերի 

կառավարում՝ կոնտակտային ջրերի ավազանից (PD8) տեխնիկական 

ջրամատակարարում ապահովելու նպատակով։ Ջրահեռացման անհրաժեշտությունը 

կառաջանա միայն հանքի շահագործնման չորրոդ տարուց հետո։ Հետևաբար, 5-րդ 

տարուց սկսած PD 8-ից ավելցուկային ջուրը, որը չի օգտագործվի որպես կույտային 

տարրալվացման հարթակի տեխնոլոգիական ջուր, կենթարկվի մշակման՝ Պասիվ 

մաքրման համակարգի միջոցով։   
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3.6.3. Ջրի պասիվ մաքրում 

Հանքի ազդեցության ենթարկված ջրերի պասիվ մաքրման մեթոդը կիրառվում է որպես 

ջրի մաքրման ստանդարտ մեթոդ՝ մետաղական հանքերում ջրի որակի կառավարման 

համար: (INAP, 2009) 
 

Մաքրման պասիվ մեթոդը սահմանափակ ԹԱԴ-ի մեղմացման արդյունավետ մեթոդ է, 

որն ապահովում է նաև արդեն փակված ԿՏՀ-ից  անվտամգ ջրահեռացում։ Այն 

արագորեն վերածվում է արդյունաբերական ստանդարտի, որը կիրառվում է բոլոր 

տեսակի ԹԱԴ-երի դեպքում, բացառությամբ դրա շատ խիստ տեսակի։ Տես (Ա․Մ․

Մոդերսկի, 2013) [(INAP, 2009)], բաժին 7.5.2.]: Պասիվ մաքրման մեթոդը հաջողությամբ 

կիրառվել է օրինակ ԱՄՆ Նևադա նահանգում գտնվող Սանտա Ֆե հանքում՝ ԿՏՀ-ի 

հոսքաջրերի մաքրման համար (Ռ․Սելլան, 1997թ․)։ Մինչ այժմ արված և  Անկախ 

աուդիտի կողմից ստուգված կանխատեսումները հավաստում են, որ կանխատեսվող 

ԹԱԴ և ԿՏՀ  հոսքաջրերի քիմիական կազմը պասիվ մաքրման համակարգով մաքրելու 

համար թույլատրելի սահմաններում է:  
 

ԹԱԴ-ի կառավարման պլանով նախատեսված պասիվ մաքրման համակարգը 

համապատասխանում է աշխարհում հաջող կիրառվող օրինակներին։ Ի լրումն՝ 

հետագա ուսումնասիրությունների միջոցով նախատեսվում է հաստատել պասիվ 

մաքրման համակարգի նախագծի արդյունավետությունը։ Մաքրման համակարգը 

նախատեսվում է նաև գնահատել լաբորատոր և դաշտային փորձարկումներով, որոնք 

ստուգվում են անկախ խորհրդատուների (ԱԲՍԽ) կողմից։ Փորձարկումը կավարտվի 

2018թ օգոստոսին։ 
 

3.6.4. Կույտային տարրալվացման հարթակի ֆիլտրատի կառավարումը հանքի 

փակումից հետո  

ԿՏՀ-ից առաջացող դրենաժային ջրերի /ֆիլտրատի/ մշակումը հանքի փակումից հետո 

ենթադրում է երկաստիճան կառավարման պլան՝  
 

• Ակտիվ մշակում, որը կտևի կույտի փակումից հետո 12 ամիս կամ այնքան 

ժամանակ, ինչքան որ կպահանջվի որպեսզի դրենաժային ջրերը 

համապատասխանեն պասիվ մաքրման համակարգի համար անհրաժեշտ 

չափանիշներին։ 
 

• Պասիվ մշակում, որի միջոցով կհեռացվեն մնացորդային աղտոտիչները։ Այս 

համակարգը կգործի այնքան ժամանակ, մինչև որ ֆիլտրատը 

համապատասխանեցվի հեռացվող ջրերի համար օրենքով սահմանված 

չափանիշներին։  
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3.6.5. Փակումից հետո բացահանքի ցամաքեցում  

ԲՍԱԳ-ի 6.10 գլխում դիտարկվում են բացահանքերի փակմանն առնչվող հավանական 

ազդեցությունները, որոնք ներառում են հետևյալը․   
 

• Տիգրանես-Արտավազդես բացահանքի դեպքում կիրականացվի հետլիցք՝ 

դատարկ ապարներով, որոնք կներառեն Վերին հրաբխային և Ստորին 

հրաբխային ապարներ և որոնք ըստ հաշվարկների կունենան մոտ 1x10-4 մ/վ 

թափանցելիություն։ Հետլիցքը կիրականացվի այնպես, որ դյուրացվի 

մակերևութային ջրերի հեռացումը և կանխարգելվի լճակների առաջացումը՝ 

ներծծման հավանականությունը նվազեցնելու համար։ Հետլիցքը 

նախատեսվում է ծածկել հատուկ նախագծված էվապոտրանսպիրացիոն  

ծածկով, որը ներառում է հողային ծածկաշերտ: Այս ծածկի միջով 

ինֆիլտրացիայի և հանքի շահագործման ընթացքում հանգույցի ստորին 

հոսքերի դինամիկայի չափման համար իրականացված մոդելավորումը ցույց է 

տվել, որ ներծծման հավանականությունը ցածր է և համարժեք է հանքի 

շահագործումից առաջ առկա ծավալին։      
   

• Էրատո բացահանքի համար նախատեսված է մասնակի հետլիցք դատարկ՝ ոչ 

թթվագոյացնող ապարներով, որոնք ներառում են ջրաթափանց փխրուն Վերին 

հրաբխային նյութեր, որոնց թափանցելիությունը կկազմի ավելի քան 1x10-4 մ/վ։ 

Հետլիցքը չի ունենալու հողածածկ շերտ, ինչը կնպաստի բացահանքի 

արտահոսքերի ներծծմանը հետլիցքի մեջ։ Անհրաժեշտ է նշել, որ ԲՍԱԳ-ի 

արդյունքներով, բացահանքի դրենաժով կամ հետ-փակման փուլում 

բացահանքի ներծծման գործոններով պայմանավորված որևէ զգալի 

ազդեցություն տեղի կամ տարածաշրջանային ջրերի որակի վրա չի 

հայտնաբերվել։ 
 

3.7. «Մշտադիտարկում և ռիսկերի գնահատում»  

Այս բաժնում ներառված են մի շարք քննադատական մեկնաբանություններ, որոնց 

մենք կանդրադառնանք ստորև։  
 

«Ամուլսար ծրագիրը չի կարող համարվել ոլորտի առաջատար, քանի որ այն չի 

ապահովում ԹԱԴ-ի հետևանքների նվազեցմանն ուղղված բազմաշերտ 

միջոցառումներ․․․»  
 

Այս պնդումը չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ Ամուլսարի հանքում 

նախատեսված է պոտենցիալ թթվագոյացնող նյութերի առանձնացում (սեգրեգացիա) և 

կապսուլավորում Դատարկ ապարների լցակույտի սահմաններում հատուկ  

խցիկներում։ Ավելին, այդ հանգույցը ծածկված կլինի էվապոտրանսպիրացիոն 
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ծածկով՝ ԹԱԴ-ի գոյացման պատճառ հանդիսացող տեղումների ներթափանցումն ու 

թթվածնի տարածումը սահմանափակելու նպատակով։ Ի լրումն, նախատեսվում է նաև 

պասիվ մաքրման մեթոդ՝ որպես պոտենցիալ թթվային ֆիլտրատի մշակման մեթոդ։ 

Թթվային ապարների դրենաժի համաշխարհային ուղեցույցում (GARD Guide, (INAP, 

2009)) ներառված են և՛ թափոնների կապսուլավորումը և՛պասիվ մաքրման մեթոդն ու 

Ամուլսարում կիրառվելիք ԹԱԴ-ի կառավարման պլանի այլ կարևոր տարրեր։ 

Ամուլսարի ծրագիրը հետևաբար համապատասխանում է աշխարհում առկա 

առաջատար փորձին:  
 

«․․․Ապահովել միջազգային փորձագիտական վերահսկում ԹԱԴ-ի ռիսկի 

գնահատման նպատակով։»  

 

Ամուլսարի ծրագիրն անցել է շատ խիստ բնապահպանական ազդեցությունների 

գնահատման, թույլտվությունների ստացման և անկախ վերահսկման փուլեր։ Ինչպես 

ԲՍԱԳ-ն, այնպես էլ ԲՍԿՊ-երը մանրակրկիտ ուսումնասիրվել են՝ հավանություն 

ստանալուց առաջ։ ԲՍԿՊ-ի վերջին ուսումնասիրությունը կատարվել է Անկախ 

միջազգային բնապահպանական և սոցիալական խորհրդատուների (ԱԲՍԽ) աուդիտի 

կողմից 2017թ․ ապրիլ-մայիս ամիսներին՝ ներառելով նաև ԹԱԴ-ի մաքրման 

համակարգերի նախագծման ծրագրի մանրակրկիտ քննարկումներ։ 

«․․․ Ստորգետնյա ջրերի ներհոսք դեպի բացահանք»  

Ներկայացված է վերոնշյալ բաժին 3.6.2-ում։ 

«…Մշտադիտարկման համար անհրաժեշտ է ավելի շատ ժամանակ։» և «Փակումից 

հետո հանքի արտանետումների/արտահոսքերի վերացման համար սահմանված 

իրավական պատասխանատվություն» 

Նախնական փակման պլանով նախատեսված է հանքի փակմանը հաջորդող 5-ամյա 

մոնիթորինգային շրջան։ Այս պլանը ներառված է ԲՍԱԳ-ում և հետևաբար ունի 

օրինական պարտավորեցնող ուժ։ Փակմանը հաջորդող մոնիտորինգի ծախսերը 

հաշվարկված և ներառված են փակման նախահաշվում, ինչը կանոնակարգվում է 

հայաստանյան օրենքներով։   Վերականգնման ծախսերի նախահաշվարկը կատարվել 

է 24 դեկտեմբերի 2012թ․«Ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների նախահաշվային 

արժեքների հաշվարկման և ինդեքսավորման կարգը հաստատելու մասին»  ՀՀ 

բնապահպանության նախարարության N365-N որոշման հիման վրա։ Թիվ 365-N 

որոշումը փոխարինվել է ՀՀ բնապահպանության նախարարության թիվ 95-N 

որոշմամբ առ 22 ապրիլի 2004։ Թիվ 365-N որոշմամբ կանոնակարգվում են 

պատասխանատվության ոլորտներն ու հանքարդյունաբերական ընկերությունների 
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կողմից իրականացվող վերականգնման աշխատանքների գնահատման ու արժեքների 

հաշվարկման կարգը։  

Փակման պլանով նախատեսվում է պասիվ մաքրման համակարգերի շարունակական 

սպասարկում և մշտադիտարկում այնքան ժամանակ, որքան որ անհրաժեշտ կլինի ջրի 

բացթողնման համապատասխանություն չափանիշներն ապահովելու համար։   
 

Մշտադիտարկումն ու գնահատման գործընթացները դեռևս ընթացքի մեջ են։ ԲՍԿՊ-ի 

(այդ թվում՝ ԹԱԴ-ի կառավարման պլանի) համաձայն իրականացվելու են լրացուցիչ 

հետազոտություններ՝ ԹԱԴ-ի մաքրման ավելի մանրակրկիտ ռազմավարություն 

մշակելու համար, իսկ NI43-101 (բաժին 26.5)-ով հստակորեն սահմանված է տվյալ 

աշխատանքների համար բյուջե։ Նշված փորձարկումներն ու վերլուծությունները 

հատուկ նախատեսված են ԹԱԴ-ի մշակման տեխնոլոգիաները գնահատելու համար։  

Որդեգրված մոտեցումը համապատասխանում է լավագույն միջազգային 

չափանիշներին և ենթարկվել է մանրակրկիտ ուսումնասիրության Ծրագրի 

ֆինանսավորողների կողմից հրավիրված անկախ փորձագետների կողմից, ովքեր 

հավանություն են տվել ԲՍԿՊ-ում մշակված ծրագիրին։  
   

«….Ոչ մի հստակ պատասխանատվություն»  

 ԲՍԿՊ-ի համար պատասխանատվությունը կրում է Կայուն զարգացման գծով 

փոխնախագահ՝ Ռոբերտ Քարուն, ով ունի միջազգային հանքարդյունաբերական 

ընկերություններում ղեկավար պաշտոններում ավելի քան 25 տարվա փորձ, 

մասնավորապես՝ բնապահպանական կառավարման, առողջապահության և 

անվտանգության ծրագրերի և կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության 

ոորտում։ Պրն․ Քարուի թիմում աշխատում են հանքարդյունաբերական ոլորտում 

բնապահպանական կառավարման փորձ ունեցող մասնագետներ։ Թիմի աշխատանքի 

վերահսկողությունն իրականացվում է Միջազգային անկախ խորհրդատվական 

ընկերության կողմից՝ կանոնավոր ստուգումների և հաշվետվությունների միջոցով։  
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GRE Associates Հավելված 2. Տեխնիկական Հուշագիր 

 

ԱՄՍԱԹԻՎ`  8/18/2017թ. ԾՐԱԳԻՐ ԹԻՎ.  16-1131 

ՀԱՍՑԵԱԳՐՎԱԾ Է՝ Արմեն Ստեփանյան  ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ «Լիդիան Ինթերնեյշնլ»   

ՊԱՏՃԵՆԸ՝ Ռոբերտ Քարու                                                                             

ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ՝ Լերի Բրեկենրիջ, Որակավորված ինժեներ                

ՀԱՍՏԱՏԵՑ՝ Դեյվ Լուդվիք, Որակավորված ինժեներ  

      

ԱՌԱՐԿԱՆ:  Պատասխան Ամուլսարի տարածքում թթվային ապարների դրենաժի 

վերաբերյալ 3-րդ կողմի քննադատական մեկնաբանություններին  

   
   

1.0 ՆԱԽԱԲԱՆ 

Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատման (ԲՍԱԳ, 2016) և Թիվ 

NI 43-101 (2017թ), այսուհետ՝ Տեխնիկատնտեսական հիմնավորում (ՏՏՀ), 

փաստաթղթերում ներառված Ամուլսարի թթվային ապարաների դրենաժի (ԹԱԴ) 

Բնութագրման և Կառավարման պլանների վերաբերյալ 3-րդ կողմի քննադատական 

չորս զեկույց է պատրաստվել Հ. Բրոնոզյանի համար: Սույն տեխնիկական հուշագիրը 

պատրաստվել է ի պատասխան ներքոհիշյալ փաստաթղթերի:  

1. «Blue Minerals Consultancy»՝ ամփոփ հաշվետվություն. Լիդիանի՝ Ամուլսարի 

ոսկու հանքի Ծրագրի գնահատում. ԹԱԴ գոյացման հավանականությունը և 

ազդեցությունը մակերևութային և ստորգետնյա ջրերի վրա: Ամսագրված՝ 18-ը 

հունիսի, 2017թ.:  

2. «Buka Environmental» ընկերություն – Ամուլսարի ոսկու Ծրագրի զարգացմանը 

վերաբերող հիդրոերկաքիմիական հարցերի գնահատում. հիմնական 

կարծիքներ և փաստեր: Ամսագրված՝ 19-ը հունիսի, 2017թ.:  
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3. «Clear Cost Consulting Inc.» ընկերություն՝առաջարկվող Ամուլսարի ոսկու հանքի 

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող Ջրերի մաքրման միջոցառումների 

ուսումնասիրություն: Ամսագրված՝ 13-ը հունիսի, 2017թ.: 

4. «Լիդիանի՝ Ամուլսարի ոսկու հանքի Ծրագիրը Հայաստանում չունի պատշաճ 

Բնապահպանական գնահատում և կառավարում. Ամփոփագիր և 

առաջարկություններ»: Հեղինակն ու ամսաթիվն անհայտ են:  

Լիդիան Ինթրնեյշնլը բոլոր հաշվետվությունները ստացել է մեկ շաբաթվա ընթացքում 

սկսած 2017թ. հուլիսի 17-ից: Հաշվետվությունները ուսումնասիրվել են Global Resource 

Engineering (GRE)ընկերության որկավորված ինժեներ Լարի Բրեքենրիջի կողմից, ով 

հանդիսանում է ՏՏՀ-ում և ԲՍԱԳ-ում ԹԱԴ վերաբերյալ հաշվետվության հեղինակն ու 

այս հարցերով Որակավորված պատասխանատու  մասնագետ (Qualified Person):  

Զեկույցների վերաբերյալ մեկնաբանությունը պատրաստվել է՝ հղում անելով ԲՍԱԳ-

ին և ԲՍԿՊ-ին (հրապարակված 2016թ.): 

2.0  ԶԵԿՈՒՅՑ 1. «BLUE MINERALS CONSULTANCY» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 

ԿՈՂՄԻՑ 

Զեկույցում առկա պնդումները՝ 

ամփոփ 

GRE ընկերության պատասխանը 

Բաժին 3. Անբավարար երկրաքիմիական հետազոտություններ 

Հեղինակները պնդում են, որ ՏՏՀ-

ում և ԲՍԱԳ-ում ԹԱԴ-ի 

վերաբերյալ մանրամասն 

վերլուծության համար 

անբավարար գնահատում է արվել:  

Ուսումնասիրված զեկույցները տեխնիկա-

տնտեսական հիմնավորման մակարդակի 

փաստաթղթեր են, որոնց նպատակն է 

տեխնիկական հիմքեր ներկայացնել 

ծախսերի հաշվարկի +/- 10%-ի համար: 

Այդպիսով, նախնական 

ուսումնասիրությունները նախատեսված 

էին նախքան շինարարության մեկնարկը 

ԹԱԴ կառավարման արդյունավետ պլան 

մշակելու համար: Հետևաբար, ԹԱԴ 

Կառավարման պլանը բավարար է որպես 

ԲՍՊԿ-ի պահանջների համապատասխան 

աշխատանքային փաստաթուղթ: 
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Կառավարման պլանի հիմքում ընկած 

գնահատումը նախատեսված չի եղել կամ 

չի համարվում, ԹԱԴ վերաբերյալ արված 

միակ գնահատում:  

Ուսումնասիրությունների արդյունքում 

ստացված տվյալները բավարար են ԹԱԴ 

նմուշառումների, վերլուծության և 

երկրաքիմիական կանխատեսումների 

համար: Դրանք նախատեսված են 

լրացուցիչ ուսումնասիրությունների 

շրջանակներում կիրառվելու համար:  

Լրացուցիչ ուսումնասիրությունները 

կշարունակվեն 2017թ.-ի ընթացքում 

հանքարդունահանման, մետալուրգիայի և 

նախատեսված ուսումնասիրության մեջ 

դիտարկվող տեղամասի հատակագծի 

համար վերջնական պլան մշակելու 

համար: Վերջերս ավարտված հորատման 

աշխատանքները առավել հստակեցրել են 

դատարկ ապարների քանակությունը ըստ 

Ծրագրի փուլայնության: Բացի այդ, շատ 

կառույցներ, օրինակ՝ ջրերի պասիվ 

մաքրման համակարգը և PD-7 ավազանը, 

կիրառվելու են միայն հանքի 

շահագործման առաջին չորս տարիներից 

հետո: Դա բավական ժամանակ 

կտրամադրի ուսումնասիրությունների 

ավարտի, ինչպես նաև դրանց արդյունքում 

պահանջվելիք նախագծային 

փոփոխություններ իրականացնելու 

համար:  

ՏՏՀ-ը և ԲՍԱԳ-ը (այդ թվում՝ ԹԱԴ 

Կառավարման պլանը) հաստատում են, 
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որ մանրամասն ռազմավարություն 

մշակելու համար անհրաժեշտ են հետագա 

ուսումնասիրություններ: ՏՏՀ-ը (Բաժին 

26.5) հստակ նշում է, որ լրացուցիչ  

երկրաքիմիական ուսումնասիրություն է 

նախատեսված և բյուջետավորված: Այդ 

փորձարկումներն ու հետազոտությունը 

կտան Զեկույցում տեղ գտած  

դիտարկումների պատասխանները:   

Ուսումնասիրությունները կշարունակվեն 

2007թ.-ի ընթացքում:  
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Զեկույցի հեղինակները պնդում են, 

որ ելակետային տվյալները 

բավարար չեն թթվային 

արտահոսքի մակարդակը որոշելու 

համար: 

Թափոններից և հանքաքար պարունակող 

ապարներից թթվային արտահոսքի 

հավանականությունը դիտարկվում է ՏՏՀ-

ի և ԲՍԱԳ-ի համապատասխան 

բաժիններում: Յարոզիտն ու ալունիտը 

ուսումնասիրվել են և ճանաչվել որպես ոչ-

թթվագոյացնող: Այդ իսկ պատճառով, 

դրանք չեն ընդգրկվել ԹԱԴ կառավարման 

վերաբերյալ քննարկման մեջ: 

Երկրաքիմիական բնութագրման 

վերաբերյալ հաշվետվության Բաժին 6.2-ը  

(GRE, 2014) անդրադառնում է ալունիտ և 

յարոզիտ պարունակող նմուշներին, իսկ 

նույն փաստաթղթի Բաժին 8.0 նշում է, որ 

ալունիտի և յարոզիտի երկարատև 

կինետիկ անալիզների արդյունքում 

թթվագոյացում չի արձանագրվել:   

 

ՏՏՀ-ում սահմանված բյուջեն 

նախատեսված է տեղամասում կինետիկ 

անալիզներ իրականացնելու համար, ինչը 

թույլ կտա բարելավել խոնավության 

խցերի կինետիկ երկրաքիմիական 

անալիզների որակը և ստուգել ստացված 

տվյալները: Տեղամասում իրականացվող 

հավելյալ կինետիկ անալիզները 

միջազգային մակարդակով ընդունված 

մեթոդ է (INAP 2009): Ուսումնասիրության 

ավարտից հետո, անհրաժեշտ 

քանակությամբ մանրամասն ելակետային 

տվյալները բավարար կլինեն թե՛  

նախկինում ստացված տվյալները 

հաստատելու, և թե՛ մաքրման կայանի 

մանրամասն նախագծման համար: ԹԱԴ 
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կառավարման վերաբերյալ վերջնական 

հաշվետվությունը կներառի 

տարբերակներ՝ տեղում առկա 

չեզոքացնող նյութերի համար, եթե 

այդպիսիք առկա լինեն՝ բավարար 

քանակությամբ: 

Բաժին 4. Թթվայնության ոչ ճշգրիտ գնահատում 

Հեղինակները մտահոգություն են 

հայտնում ԴԱԼ-ում օգտագործվելիք 

վերին հրաբխային (ՎՀ) ապարների 

կապսուլավորման նյութերի ոչ-

թթվագոյացնող (ՈԹԳ) 

հատկությունների վերաբերյալ:  

Մինչ այժմ իրականացված խոնավության 

խցերի երկարատև կինետիկ 

երկրաքիմիական անալիզները ցույց են 

տվել, որ ՎՀ նյութերը ոչ-թթվագոյացնող 

են: Հատկանշական է նաև, որ կինետիկ 

անալիզները իրականացվել են 

պոտենցիալ թթվագոյացման և 

դիտարկվող թթվագոյացման միջև 

տարբերությունը պարզելու համար: Բացի 

այդ, կինետիկ խցերը իրենցից 

ներկայացնում են ԹԱԴ գոյացման 

«ծայրահեղ պայմանները»: ՎՀ նյութերը 

թթու չեն գոյացնում նույնիսկ 

վատթարագույն պայմաններում: 

Նախագծված են նաև տեղամասում 

նախատեսված կինետիկ անալիզներ,  ՎՀ 

նյութերը ըստ թթվագոյացման 

դասակարգելու նպատակով: 
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Զեկույցը անդրադառնում է 

Խորհրդային ժամանակաշրջանից 

մնացած դատարկ ապարների 

կույտերից ԹԱԴ-ի գոյացման սխալ 

մեկնաբանությանը:  

GRE ընկերությունը և Բնապահպանական 

և սոցիալական անկախ խորհրդատուն 

համարում են, որ Խորհրդային 

ժամանակաշրջանից մնացած 

թափոնակույտերը տեղամասում 

երկարատև մնալու հետևանքով մեղմ 

ԹԱԴ գոյացման փաստացի օրինակ են: 

Բացի այդ, պետք է նշել, որ այդ բաժնում 

ներկայացված տվյալները դիտարկվում են 

բացառապես մաքրման պահանջների 

համատեքստում: pH 3.5 մակարդակը 

սահմանվել է, որպես մեղմ, քանի որ 

հեշտորեն մաքրվում է՝ մաքրման պասիվ 

համակարգի կիրառման արդյունքում: 

Տեղամասում նախատեսված կինետիկ 

անալիզները հավելյալ տվյալներ 

կտրամադրեն՝ ի լրումն Խորհրդային 

ժամանակաշրջանից մնացած 

թափոնակույտերից ստացված տվյալների:  

  

 

Հեղինակները պնդում են, որ 

ԲՍԱԳ-ը չի պարունակում այնպիսի 

տվյալներ, որոնք կվկայեն 

մաքրման պասիվ համակարգի 

բավարար լինելու մասին:  

Առկա հետազոտությունների տվյալները 

արդեն իսկ հաստատում են, որ 

Ամուլսարում ջրի որակը թույլ է տալիս 

իրականացնել արդյունավետ պասիվ 

մաքրման միջոցառումներ: ԹԱԴ մաքրման 

միջոցառումների անհրաժեշտություն 

կլինի միայն հանքարդյունահանման 

մեկնարկից չորս տարի հետո: Հետևաբար, 

մինչ այդ բավական ժամանակ կա 

մաքրման համակարգի մանրակրկիտ 

նախագծման համար անհրաժեշտ 

լաբորատոր և դաշտային աշխատանքների 

հետագա իրականացման համար:  
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Զեկույցի հեղինակները պնդում են, 

որ բացահանքից ԹԱԴ ծորանցման 

մաքրման համար նախատեսված 

համակարգ առկա չէ:  

Շահագործման ընթացքում 

բացահանքերից ցամաքեցվող ջրերը 

դառնում են «կոնտակտային ջրերի» 

շրջապտույտի մաս: Բացահանքի ջրերը 

բաց չեն թողնվելու շրջակա միջավայր, այլ 

պոմպերով հավաքվելու են և ամբողջովին 

օգտագործվելու են արտադրական 

պրոցեսում: Հետևաբար, նման 

պնդումներն անտեղի են:  

Հանքի փակումից հետո, 

Տիգրանես/Արտավազդես բացահանքերը 

հետլիցք են արվելու Էրատո բացահանքի 

դատարկ ապարներներով և անհրաժեշտ 

թեքություն է տրվելու հոսքաջրերը մղելու 

համար: Բացահանքը կունենա 

ծածկաշերտ, որը նվազագույնի կհասցնի 

ջրերի ինֆիլտրացիան և ֆիլտրատի 

առաջացումը: Էրատոյում կարող է 

ձևավորվել ծանծաղ լճակ: Հաշվի առնելով, 

որ ըստ ելակետային տվյալների նախքան 

հանքարդյունահանումը լեռան վրա առկա 

են ցածր pH-ով ծորանցումներ, 

ակնկալվում է, որ 

հանքարդունահանումից հետո 

ծորանցումները առկա պայմանների ոչ մի 

փոփոխության չեն հանգեցնի: Golder 

ընկերության կողմից իրականացված 

ուսումնասիրությունները հաստատել են, 

որ որևէ զգալի ազդեցություն ծորանցող 

ջրի որակի վրա չկա (տես Հավելված 3):  
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Հեղինակները պնդում են, որ ԹԱԴ 

կառավարման հետ առնչվող 

պարտականություններն ու 

պատասխանատվությունը հստակ 

սահմանված չեն: 

ԹԱԴ կառավարման պլանը ԲՍԿՊ-ում 

հիշատակվող Բնապահպանական 

մոնիթորինգի պլանին զուգահեռ պլան է: 

Կառավարման հետ կապված 

պարտականությունները հստակ նշված են 

(ԹԱԴ Կառավարման պլան, Բաժին 2) 

ԹԱԴ կառավարման պլանում (ԲՍԱԳ, 

Հավելված 8.19): Լիդիանը այժմ 

աշխատում է պլաններում նշված 

կառուցվածքը ներդնելու ուղղությամբ: Ինչ 

վերաբերում է ԹԱԴ կառավարմանը, 

Ծրագրի փաստաթղթերում հստակ նշվում 

է, որ ստորին հրաբխային (ՍՀ) նյութերը 

կտեղադրվեն ԴԱԼ-ում:  

Զեկույցում ասվում է, որ հետ-

փակման փուլում բավարար չափով 

մոնիթորինգ և բնապահպանական 

միջոցառումներ նախատեսված չեն:  

Հետփակման փուլի հետ կապված 

պարտականությունները մանրամասն 

նկարագրված են Հանքի ռեկուլտիվացիայի 

և վերականգնման պլանում, որը 

նախատեսում է հանքի հետփակման 

փուլում երկարաժամկետ կառավարում, 

ինժեներատեխնիկական, 

բնապահպանական, սոցիալական և 

կառավարման ծախսերի հետ մեկտեղ:  

Որպես ամփոփում, 

երկրաքիմիական անալիզների 

վերլուծությունից հետևություն է 

արվում, որ Լիդիանը չունի 

համապատասխան փորձ՝ ԹԱԴ 

ռիսկը ճիշտ գնահատելու համար, 

ինչպես նաև Ամուլսարի հանքից 

ԹԱԴ գոյացումը վերահսկելու 

նպատակով երկրաքիմիական և 

ինժեներական համակարգեր 

ԹԱԴ-ի հետ կապված բոլոր 

հաշվետվությունները պատրաստվել են 

միջազգային մակարդակով ճանաչված 

մասնագետների   (այդ թվում՝ Golder 

Associates և GRE), և ոչ թե անմիջապես 

Լիդիանի կողմից:  Տվյալ 

հաշվետվությունները ներկայացվել են 

լրացուցիչ մասնագիտական 

ուսումնսասիրության, ինչը վկայում է այն 

մասին, որ Լիդիանը մեծ կարևորություն է 

տալիս ԹԱԴ գոյացման հետ կապված 
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կառուցելու և շահագործելու 

համար:  

հավանական ռիսկերի բացահայտմանն ու 

կառավարմանը: Ավելին, ԲՍԿՊ-ը 

անհրաժեշտ է համարում լրացուցիչ (և 

ավելի մանրամասն) 

ուսումնասիրություների իրականացումը, 

որոնք նախատեսված են շարունակական 

վերլուծության ծրագրում: Դրանք 

ներառում են դաշտային և լաբորատոր 

ուսումնասիրություններ՝ շահագործման, 

փակման և հետփակման փուլերում 

ռիսկերի էլ ավելի համապարփակ 

ընկալման և ԹԱԴ մաքրման համակարգի 

մանրամասն նախագծման չափանիշները 

հաստատելու նպատակով:  

 

Բաժին 5. Մետաղների արտանետման բարձր հավանականությունը 

Ըստ սույն բաժնի ներածության 

(վերաձևակերպված), ենթադրվում 

է, որ ԴԱԼ-ից առաջացող 

ֆիլտրատը պասիվ մաքրման 

համակարգի միջոցով 

արդյունավետ կերպով կմաքրվի և 

կհամապատասխանեցվի 

բացթողման համար ընդունելի 

չափանիշներին:  

Այս հայտարարությունը կասկածի 

տակ է առնվում, քանի որ 

ենթադրովում է, որ պասիվ 

մաքրման համակարգ մղվող 

հոսքերի pH մակարդակը և 

դրանցում տարրալուծված պինդ 

նյութերի պարունակությունը 

Այս հայտարարությունը հաշվի չի առնում 

(ԲՍԿՊ-ի մաս հանդիսացող) ԹԱԴ 

կառավարման պլանի պահանջները, որ 

հետագա ամբողջովին ֆինանսավորված 

ուսումնասիրություններ պետք է 

իրականացվեն մաքրման համակարգի 

կառուցմանը նախորդող տարիների 

ընթացքում:  

 

Դրա համար անհրաժեշտ բավարար 

տարածք և բյուջե է հատկացվում 

իրականացվելիք 

ուսումնասիրությունների արդյունքների 

հիման վրա մաքրման համակարգի 

վերջնական նախագծում 

փոփոխություններ կատարելու համար:  
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որոշվել է ոչ ճշգրիտ և թերի 

վերլուծությունների արդյունքում: 
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Զեկույցում նաև ասվում է, որ 

հանքի տեղամասում և դրա 

շրջակայքում աղբյուրների որակի և 

հոսքերի ուղղության 

փոփոխության և նվազման 

հետևանքով ստորգետնյա ջրերի 

մակարդակը կենթարկվի լուրջ 

ծավալի փոփոխությունների, ինչը 

հաշվի չի առնվել ԲՍԱԳ-ում:  

Սույն մեկնաբանությունը հաշվի չի 

առնում տվյալների զգալի բազան, որ 

հավաքվել է ելակետային պայմանները 

պատշաճ գնահատելու համար: 

Տարածաշրջանային ստորգետնյա ջրերի 

տվյալների բազան կշարունակի աճել 

հանքի շինարարության և շահագործման 

փուլերում: ԲՍԱԳ-ում դիտարկվող և 

ԲՍԿՊ-ում մշակված մեղմացման 

միջոցառումները ներկայացված են Golder-

ի Տեղանքում ջրի հաշվեկշռի 

կառավարման զեկույցում: Այն 

պարբերաբար կվերանայվի,  հաշվի 

առնելով մոնիտորինգի տվյալները, ինչը 

նախատեսված է ԲՍԿՊ-ով և 

կհամապատասխանեցվի շինարարության 

ընթացքում մանրամասն նախագծման 

պահանջներին:  

Զեկույցի հեղինակները ենթադրում 

են, որ բացահանքից արտահոսքի 

հավանական ազդեցությունը ջրի 

որակի վրա անընդունելի կլինի, 

հաշվի առնելով ԲՍԱԳ-ում 

ներկայացված անբավարար 

մեղմացման միջոցառումները:  

ԲՍԱԳ-ը ցույց է տվել, որ բացահանքից 

ջրերի որոշակի ծորանցումները տեղական 

կամ տարածաշրջանային ջրերի վրա ոչ մի 

էական ազդեցություն չեն ունենա: 

Սակայն, շահագործման և հետ-փակման 

փուլերում կպահանջվի բացահանքից 

եկող ջրի լրացուցիչ ուսումնասիրություն և 

անալիզ (ինչը նշված է ԲՍԿՊ-ում և 

նախատեսվել է հանքի շահագործման վաղ 

փուլերում):  

Խոսքը վերաբերում է նիտրատների և 

մետաղների՝ բերիլիումի, կոբալտի, 

նիկելի, հետագա անալիզներին: 

Անալիզների արդյունքներն ու տվյալները 
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պետք է օգտագործվեն ԲՍԿՊ-ում՝ ըստ 

անհրաժեշտության:  

 

Բաժին 6. Չփորձարկված և ոչ բավարար Մեղմացման ռազմավարություն 

ՎՀ և ՍՀ նյութերի բնութագրումը 

ԹԱԴ-ի հավանականության 

տեսանկյունից բավարար չէ:  

Ուսումնասիրված զեկույցները տեխնիկա-

տնտեսական հիմնավորման մակարդակի 

փաստաթղթեր են, որոնց նպատակն է 

տեխնիկական հիմքեր ներկայացնել 

ծախսերի հաշվարկի +/- 10%-ի համար: 

Այսպիսով, նախնական 

ուսումնասիրությունները նախատեսված 

էին նախքան շինարարության մեկնարկը 

ԹԱԴ կառավարման արդյունավետ պլան 

մշակելու համար: Հետևաբար, ԹԱԴ 

Կառավարման պլանը բավարար է՝ որպես 

ԲՍՊԿ-ի պահանջների համապատասխան 

մշակվելիք արդյունավետ փաստաթուղթ: 

Կառավարման պլանի հիմքում ընկած 

գնահատումը նախատեսված չի եղել 

որպես ԹԱԴ վերաբերյալ միակ 

գնահատում:  

Ուսումնասիրությունների արդյունքում 

ստացվել են բավական տվյալներ ԹԱԴ 

նմուշառումների, վերլուծության և 

երկրաքիմիական կանխատեսումների 

համար և նախատեսում են լրացուցիչ 

ուսումնասիրությունների իրականացման 

պահանջ:  

Լրացուցիչ ուսումնասիրությունները 

կշարունակվեն 2017թ.-ի ընթացքում 

հանքարդունահանման, մետալուրգիայի և  

տեղամասի հատակագծի համար 
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վերջնական պլան մշակելու նպատակով: 

Վերջերս ավարտված հորատման 

աշխատանքները հստակեցրել են 

դատարկ ապարների քանակությունը՝ 

ըստ Ծրագրի փուլերի: Բացի այդ, շատ 

կառույցներ, օրինակ՝ ջրերի պասիվ 

մաքրման համակարգը և PD-7 ավազանը, 

անհրաժեշտ կլինեն միայն հանքի 

շահագործման չորրորդ տարուց: Դա 

բավական ժամանակ կտրամադրի 

ուսումնասիրություններ, ինչպես նաև 

դրանց արդյունքում պահանջվելիք 

նախագծային փոփոխություններ 

իրականացնելու համար:   

 

Զեկույցում ասվում է, որ 

ուսումնասիրություններում առկա 

չեն յարոզիտի և ալունիտի 

բնութագրումներ:  

Յարոզիտն ու ալունիտը մանրամասն 

ուսումնասիրվել և գնահատվել են 

ստատիկ փորձարկումների և 

խոնավության խցերի միջոցով և ճանաչվել 

են որպես ոչ-թթվագոյացնող նյութեր: Այդ 

իսկ պատճառով, դրանք չեն ընդգրկվել 

ԹԱԴ կառավարման վերաբերյալ 

քննարկման մեջ: Վերոհիշյալ Բաժին 3-ում 

ներկայացված մեկնաբանություների 

պատասխանը անդրադառնում է այս 

հարցին:  

Պահանջվում է ներկայացնել 

չեզոքացնող նյութերի աղբյուրները:  

Ուսումնասիրությունները բացահայտել են 

չեզոքացնող նյութերի աղբյուրը, և դրանք 

շարունակվում են նաև հանքի 

շինարարության փուլում՝ 

համապատասխան նյութեր ընտրելու 

նպատակով: Վերջնական նախագիծը և 

նյութերի ընտրությունը կենթարկվի 
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հետագա ուսումնասիրությունների, այդ 

թվում՝ մաքրման պասիվ համակարգի 

լաբորատոր և դաշտային պայմաններում՝ 

էքսպերիմենտալ փորձարկումների 

միջոցով:  

Բաժին 7. ԹԱԴ Կառավարումը շինարարության և շահագործման փուլերում 

Ըստ եզրազակացության, սուլֆիդի 

(ՍՀ) տարանջատումը ոչ-

թթվագոյացնող (ՈԹԳ) 

թափոններից իրագործելի  չէ: 

2016թ. GRE ընկերության հետ 

խորհրդակցելուց հետո, տեղամասում 

կիրառվեց սուլֆիդային միներալների 

առկայությունը կամ բացակայությունը 

շինարարական թափոնների և հանքի 

թափոնների մեջ՝ դաշտային 

պայմաններում պարզելու 

մեթոդաբանությունը, որը թույլ է տալիս 

արագ և վերջնական տարանջատել 

պոտենցիալ թթվագոյացնող (ՊԹԳ) 

նյութերը՝ դրանց պատշաճ կառավարման 

նպատակով (GRE 2016).  

 

Զեկույցի հեղինակները պնդում են, 

որ հանքի փակումից հետո 

կպահանջվեն ակտիվ մաքրման 

համակարգեր:  

Հոսքաջրերի կանխատեսվող 

կոնցենտրացիայի մաքրումը պասիվ 

մաքրման համակարգով միանգամայն 

արդյունավետ է: Մաքրման 

համակարգերի նախագծումը կավարտվի 

նախատեսվող լրացուցիչ 

ուսումնասիրությունների և անալիզների 

տվյալների հիման վրա: Դրանք 

կօգտագործվեն նախքան 

շինարարությունը մաքրման համակարգի 

փորձարկման համար պահանջվող 

լաբորատոր և դաշտային 

փորձարկումների նախագծման համար:  
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Հեղինակները շահարկում են 

կառավարության՝ վերահսկման 

փորձի բացակայությունը:  

 

Մեր կարծիքով, օտարերկրյա 

խորհրդատվական ընկերությունը (այդ 

թվում նաև՝ մենք) իրավասու չէ 

մեկնաբանել հյուրընկալող երկրի 

կառավարության հնարավարությունների 

մակարդակը: Բավական է նշել, որ 

Ամուլսարի Ծրագիրը վերահսկվում է ՀՀ 

կառավարության կողմից։ Ծրագիրը 

ենթարկվում է երկրի օրենսդրությանն ու 

կանոնակարգերին,  նաև Միջազգային 

Կատարողական Չափանիշներին և 

Պահանջներին՝  ինչպես սահմանված է 

ԲՍԱԳ-ում:   

 

ԲՍԿՊ-ը կարևոր փաստաթուղթ է, որը 

հնարավորություն է տալիս Ծրագրի 

իրականացման բոլոր փուլերում մշակել 

բնապահպանական և սոցիալական 

չափանիշներ, այդ թվում՝ մասնակցային 

մոնիթորինգ՝ տվյալների պարբերաբար 

հրապարակում և աշխատանքների 

վերահսկում ներդրողների և 

վարկատուների, կողմից, այդ թվում՝ 

ՎԶԵԲ-ի կողմից պարբերաբար 

իրականացվող անկախ աուդիտների 

միջոցով:  

Հեղինակները պնդում են, որ ԹԱԴ 

ծորանցումը կհասնի 

առավելագույն մակարդակի հետ-

փակման գործողություններից 

հետո (5 տարի), և պահանջվում է 

ավելի երկարատև մոնիթորինգ:  

 

GRE ընկերությունը և Անկախ միջազգային 

խորհրդատվական աուդիտը (ԱԲՍԽ) 

նման անհիմն կանխատեսման հետ 

համաձայն չէ: Մոնիթորինգը 

կշարունակվի փակման փուլում, ինչը 

հանդիսանում է ԲՍԿՊ-ի պահանջ, 

որտեղ, մասնավորապես, ասվում է, որ 
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ջրերը պետք է համապատասխանեցվեն 

ԲՍԱԳ-ում ներկայացված ազգային և 

միջազգային ուղեցույցներին: 

 

 

3.0  ԶԵԿՈՒՅՑ 2. «BUKA ENVIRONMENTAL» 

«Buka Environmental» 

ընկերության 

մեկնաբանությունը 

GRE ընկերության պատասխանը 

Բաժին 1. Հանքին երբեք անհրաժեշտ չի լինի ակտիվ մաքրման համակարգ 

 

Ինչպես նշվում է զեկույցում, 

ջրերի մաքրման 

այլընտրանքային 

տարբերակները և ակտիվ 

մաքրման համակարգի հետ 

կապված ռիսկերը 

նկարագրված չեն ԲՍԱԳ-ում:  

 

ԲՍԱԳ-ը ցույց է տվել, որ ակտիվ մաքրման 

համակարգ, որպես առաջնային մեղմացման 

միջոցառում, չի պահանջվում: Պասիվ 

մաքրման համակարգը ճանաչվել է որպես 

գերադասելի տարբերակ՝ լաբորատոր և 

դաշտային փորձարկումների իրականացման 

պայմանով: Մաքրման համակարգերի 

կարիքը չի զգացվի առնվազն մինչև 

շահագործման փուլի 4-րդ տարվա ավարտը: 

Հետևաբար, բավարար ժամանակ կա 

փորձարկումների արդյունքները վերլուծելու և 

շահագործման փուլի համար մաքրման 

համակարգ նախագծելու համար: Հանքի 

փակման հետ կապված պահանջները 

կենթարկվեն շարունակական մոնիթորինգի և 

վերլուծության, ինչպես սահմանված է 

ՀՌՓՎԿՊ-ում (Հանքի ռեկուլտիվացիայի, 

փակման, վերականգնման կառավարման 

պլան):  
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Հեղինակը պնդում է, որ 

ներկայիս կառավարման 

պլանում ԹԱԴ մեղմացման 

բավարար թվով միջոցառումներ 

մշակված չեն:  

Շահագործման տվյալ փուլի համար 

առաջարկվող կառավարման պլանը 

բավարար է: Սպասվող լաբորատոր և 

դաշտային փորձարկումների արդյունքներից 

ելնելով կարող են մշակվել ԹԱԴ մեղմացման 

լրացուցիչ միջոցառումներ:  

Զեկույցի հեղինակը պնդում է, 

որ վերամշակված հանքաքարն 

ունի ԹԱԴ գոյացման 

պոտենցիալ և պարունակում է 

մետաղների լուծազատման 

ռիսկ:  

ԲՍԱԳ-ը և ԲՍԿՊ-ը մանրամասն 

անդրադառնում են հետ-փակման փուլում 

ԿՏՀ-ի կառավարմանը: Շարունակական 

ակտիվ մաքրման միջոցառումներ կկիրառվեն 

այնքան ժամանակ,մինչև ԿՏՀ-ից առաջացող 

դրենաժը հնարավոր կլինի մղել մաքրման 

պասիվ համակարգ, որը կկառուցվի հետ-

փակման փուլում: Բացի այդ, վերամշակված 

հանքաքարից ԹԱԴ-ի գոյացման ռիսկը 

մեղմացվում է հանքաքարի մշակման 

ընթացքում ավելացված ալկալայնության 

շնորհիվ: Բացի այդ, որպես հավելյալ 

պաշտպանություն, ԿՏՀ-ն ծածկվելու է ԷՏ 

(էվապոտրանսպիրացիոն) ծածկաշերտով, 

որը կսահմանափակի ջրի և թթվածնի 

ներթափանցումը կույտի մեջ:  

  

Հեղինակը նշում է, որ կինետիկ 

խցային փորձարկումները 

բավարար չեն ԹԱԴ 

կառավարման նախագծային 

պահանջները ապահովելու 

համար:  

Փորձարկումների մակարդակը բավարար է 

ճանաչվել  Անկախ միջազգային 

բնապահպանական և սոցիալական աուդիտի 

(ԱԲՍԽ) կողմից: Սակայն, ԲՍԱԳ-ը 

պահանջում է հետագա լաբորատոր և 

դաշտային փորձարկումներ՝ մաքրման 

համակարգերի վերջնական մանրամասն 

նախագիծ մշակելու համար, թե 

շահագործման փուլում (4-րդ տարուց հետո), և 

թե հետ-փակման փուլում դրանց 
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արդյունավետ կիրառման համար: 

Տեղամասում կինետիկ երկրաքիմիական 

անալիզը կիրականացվի ի լրումն լաբորատոր 

և դաշտային փորձարկումների: 

 

Հեղինակները պնդում են, որ ՍՀ 

նյութերը կայուն չեն 

եռավալենտ երկաթի 

օքսիդացման նկատմամբ: Բացի 

այդ, հեղինակները պնդում են, 

որ մետաղների լուծազատումը 

թերագնահատված է:  

Եռավալենտ երկաթի օքսիդացում չի 

առաջացել հին լցակույտերում, չնայած մեծ 

քանակությամբ չօքսիդացած սուլֆիդների 

առկայությանը: Ակնկալվում է, որ 

տեղամասում նախատեսվող կինետիկ 

անալիզները թույլ կտան հաստատել տվյալ 

պնդումը:  

Մետաղների լուծազատում «հազվադեպ» 

կարող է դիտարկվել, որովհետև, եթե 

համեմատենք այլ տեղամասերի հետ, 

Ամուլսարի հանքաքարն ու դատարկ 

ապարներն ունեն լուծազատվող մետաղների, 

ինչպես օրինակ՝ կադմիումի, պղնձի, սնդիկի և 

ցինկի, համեմատաբար ցածր կոնցենտրացիա: 

Շատ դեպքերում, այդ մետաղների 

պարունակությունը քլարկային է և այդ 

մետաղները խոնավության խցիկների 

անալիզների ֆիլտրատում չեն հայտնաբերվել:  

ՍՀ ԹԱԴ բնութագրումը 

բավարար չէ:  

Փորձարկումների մակարդակը բավարար է 

ճանաչվել Միջազգային անկախ 

խորհրդատուների կողմից՝ 

ուսումնասիրությունների ընթացիկ 

մակարդակի համար: ԲՍԱԳ-ը նախատեսում 

է, որ հետագա փորձարկումներ 

կիրականացվեն վերջնական նախագծի 

համար անհրաժեշտ ՍՀ դատարկ ապարների 
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բնութագրման բավարար մանրամասներ 

ստանալու համար:  

Զեկույցում ասվում է, որ տվյալ 

կոնցեպցիան ապացուցելու 

համար Պասիվ մաքրման 

համակարգի մանրամասն 

ուսումնասիրություններ չեն 

արվել: Հետևաբար, հետադարձ 

օսմոս կպահանջվի:  

ԹԱԴ Կառավարման պլանը պահանջում է 

հետագա մանրամասն 

ուսումնասիրություններ, որոնք ծրագրվել են 

հաջորդ 12 ամիսների համար: Այդ տվյալները 

պետք է օգտագործվեն լաբորատոր և 

դաշտային ուսումնասիրությունների 

մշակման, ինչպես նաև մաքրման 

համակարգի նախագծման և 

հանքարդյունահանման 4-րդ տարուց հետո 

կիրառման համար:  Այս մոտեցումը 

մանրամասն ուսումնասիրվել է Միջազգային 

անկախ աուդիտի կողմից: Վերջինս 

հաստատել է, որ ԲՍԱԳ-ում ներկայացված 

մեղմացման միջոցառումները կապահովեն 

մաքրման և կառավարման արդյունավետ 

գործընթաց հանքի շահագործման և 

հետփակման փուլերում:  

Բաժին 3. Հանքի պլանը հստակ է և ներառում է կենսաբազմազանության 

պահպանման անձեռնմխելի տարածքներ  

Թույլտվության հետ կապված 

տարաձայնություններ. 

Ընկերությունը պետք է 

պարզաբանի, թե արդյոք 

Արշակգագաթի շահագործումը 

ընդգրկված է եղել հանքի 

շահագործման թույլտվության 

հայցման մեջ: Եթե ընդգրկված 

չի եղել, սակայն ընկերությունը 

պատրաստվում է շահագործել 

այն, ապա անհրաժեշտ է  

իրականացնել նոր ԲՍԱԳ՝   

Արշակ գագաթը հանքարդյունահանման 

գործընթացում ընդգրկված չէ:  

Արշակ կոչվող տարածքը համարվում է 

անձեռնմխելի, և հանքարդյունաբերական 

աշխատանքների ընթացքում այդ տարածքում 

որևէ հանքարդյունաբերական կամ օժանդակ 

գործունեություն չի իրականացվելու: Տվյալ 

տարածքի անձեռնմխելիությունը 

կպահպանվի Ծրագրի շինարարության և 

շահագործման փուլերում (տես ԲՍԱԳ, Գլուխ 

3, էջ 3.19):   
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հողի լրացուցիչ խախտման 

բոլոր հնարավար 

ազդեցությունները գնահատելու 

համար:  

 

Մենք հասկանում ենք, որ խորհրդատուները 

իրենց աշխատանքներում հիմնվել  են 

հրապարակված փաստաթղթերի միայն 

մասնակի ուսումնասիրության վրա:  Նրանք 

հավանաբար տեղյակ չեն, որ Արշակ 

անձեռնմխելի տարածքի վերաբերյալ առկա 

են մի շարք կարևոր փաստաթղթեր: 

 

 

Բաժին 4. Սնդիկի արտանետումները անհանգստության պատճառ չեն դառնա 

ո՛չ հանքի շահագործման ընթացքում, ո՛չ էլ դրանից հետո 

 

Հեղինակները պնդում են, որ 

հնարավոր են սնդիկի 

արտանետումներ:  

Լուծազատման պոտենցիալի 

փորձարկումների ժամանակ, վերամշակված 

հանքաքարի մեջ հայտնաբերվել է սնդիկի 

շատ փոքր քանակություն: Որպես 

նախականխարգելիչ միջոց, քանի որ սնդիկը 

ձևավորում է ցիանիդի միացություն և CIC 

շրջանառության ժամանակ կարող է միանալ 

ակտիվացված ածուխին, նախատեսվում է 

սնդիկի ռետորտային համակարգ՝ 

վերամշակման գործարանում սնդիկի (եթե 

այն հայտնաբերվի) անվտանգ հավաքման և 

կառավարման համար: Սնդիկի ռետորտային 

վառարանից արտանետումներ չեն լինելու: 

(տես՝ ՏՏՀ 17.4.9 բաժին): Ինչ վերաբերում է 

հավաքված սնդիկին, այն կառավարվելու է 

համաձայն տեղամասի վտանգավոր 

թափոնների կառավարման պլանի: Սնդիկի 

կոնցենտրացիան CPLP տարալուծված 

նմուշներում Տիգրանեսից, Արտավազդեսից և 

Էրատոյի դատարկ ապարներից չնչին է (տես՝ 
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ՏՏՀ 24.8 աղյուսակը): Տարրալվացման 

փորձարկումների ընցաքում սնդիկ չի 

հատնաբերվել օգտագործված 

հանքանյությում (տես՝ ՏՏՀ աղյուսակ 24.15): 

Հետևաբար սնդիկի արտանետումները 

կանխատեսվում են չնչին և կառավարելի են 

շահագործման, փակման և հետ-փակման 

ընթացքում:  

Բաժին 5. Հանքում կլինեն միայն մի քանի աղտոտիչներ, որոնք կարող են 

մտահոգիչ լինել 

 

Հանքում անհանգստության 

պատճառ հանդիսացող 

հավանական աղտոտիչների 

պատշաճ հետազոտություն չի 

իրականացվել:  

Անհանգստության պատճառ հանդիսացող 

հնարավոր աղտոտիչները սահմանվել են 

բազմաթիվ մեթոդներով. 1) Ազգային 

օրենսդրությամբ կարգավորվող կիրառելի 

չափանիշներ և 2) Բարձր կոնցենտրանցիայով 

տարրեր կամ միացություններ: «Բարձր» 

մակարդակը սահմանվում է երկու ձևով. 

բաղկացուցիչը մոտ է կամ գերազանցում է ջրի 

որակի չափանիշները, կամ տարրի 

կոնցենտրացիան բարձր է ապարներում՝ 

քլարկի միջին կոնցենտրացիայի համեմատ: Ի 

վերջո, ջրի որակի կարգավորման 

չափանիշներն ենսահմանում, թե որոնք են 

մտահոգիչ հավանական աղտոտիչները: Մինչ 

այժմ իրականացված բոլոր անալիզները 

իրականացվել են օրենսդրության համաձայն: 

Անկախ միջազգային խորհրդատվական 

կազմակերպությունը իրականացրել է տվյալ 

գործընթացի աուդիտ:  
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Բաժին 6. «Ներկայացուցչական նմուշներ» 

Զեկույցում ասվում է, որ 

դատարկ ապարների և 

հանքաքարի երկրաքիմիական 

հատկանիշների բնութագրման 

համար իրականացված 

ներկայացուցչական 

նմուշառումը բավարար չէ:  

Փորձարկումների մակարդակը Անկախ 

խորհրդատուների կողմից ճանաչվել է 

բավարար: Հատկանշական է, որ Price and 

Errington 1994-ը, որին հղում է արվում, և որը 

պահանջվող նմուշների համար հիմնվում է 

հանքում առաջացող դատարկ ապարների 

տոննաժի վրա, քննադատության է 

արժանացել որպես նմուշառման խտության 

անիրատեսական չափանիշ (Runnels & Shields, 

1997): Սակայն, ԲՍԱԳ-ում տեղ գտած 

ապացույցները հաստատելու նպատակով 

լրացուցիչ անալիզներ և գնահատումներ են 

նախատեսվում դատարկ ապարների և 

վերամշակված հանքաքարի նմուշների 

համար: Դա տվյալներ կապահովի պասիվ 

մաքրման համակարգի մանրամասն 

նախագծի համար և հանդիսանում է ԹԱԴ 

կառավարման պլանի պահանջ:  

 

Տարրալվացվող 

մետաղների/կիսամետաղների 

բարձր կոնցենտրացիա 

կհանդիպի ՎՀ ապարներում, 

հատկապես մկնդեղ և ծարիր:  

ՎՀ նյութերի խոնավության խցերի 

նմուշներում մկնդեղի և ծարիրի 

կոնցենտրացիաները գոյության սահմանին են 

կամ դրան մոտ: Արդյունքները առկա են 

Երկրաքիմիական հաշվետվության մեջ. 

Հավելված E: Հայտնի չէ, թե որտեղ է 

քննադատը նկատել ծարիրի կամ մկնդեղի 

բարձր կոնցենտրացիա:  
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Խորհուրդներ և առաջարկություններ 

Հեղինակները խորհուրդ են 

տալիս նախագծել և փորձարկել 

ակտիվ մաքրման կայանի 

շահագործման 

աշխատանքների ժամանակ և 

հավանական է նաև փակման 

փուլում օգտագործելու համար: 

Հաշվի առնելով տարրերի, այդ 

թվում մետաղների, 

կիսամետաղների, սուլֆատի, 

սնդիկի և նիտրատ/ամոնիակի 

խառնուրդը, կպահանջվի 

հետադարձ օսմոսի սկզբունքով 

աշխատող սարքավորում:  

Ելնելով ներկա և կանխատեսվող ԹԱԴ 

գոյացման պայմաններից, պասիվ մաքրման 

համակարգով մաքրվելիք ջրի որակը 

համապատասխանում է տվյալ 

տեխնոլոգիայով մաքրվող ջրերի փորձված 

և ապացուցված որակին:  

 

Հիմնվելով ԲՍԱԳ-ի տվյալների վրա, 

պասիվ մաքրման համակարգի նախնական 

նախագիծ է առաջարկվել հետևյալ փուլերի 

համար.  

• Շահագործման փուլ (4-րդ տարուց 

հետո), որը կշարունակվի հետ-

փակման փուլում ԴԱԼ-ի համար: 

• ԿՏՀ-ի համար հետփակման փուլ, 

ակտիվ մաքրման համակարգի 

կիրառումից հետո, որը 

կշարունակվի մինչև հնարավոր 

կլինի  դրենաժը մաքրել պասիվ 

մաքրման համակարգով:  

 Նախագծերի մանրամասները պետք է 

հիմնված լինեն ԲՍԱԳ-ում և ԹԱԴ 

Կառավարման պլանում նկարագրվող 

ընթացիկ և նախատեսվող մանրամասն 

վերլուծությունների վրա:  

 

Հայաստանի կարգավորող 

մարմինը պետք է Լիդիանից 

պահանջի ապացույցներ, 

հիմնավորումներ, որ 

Ամուլսարի Ծրագրի նման 

մեծամասշտաբ, 

թթվագոյացնող հանքը, որն 

ունի կույտային 

տարրալվացման 

հրապարակ, կարող է 

շահագործվել և փակվել 

Հուսով ենք, որ քննադատը գիտակցում է, որ 

ամեն մի հանք յուրահատուկ է և չի կարելի 

բոլոր հանքերի միջև մակերեսային 

զուգահեռներ  անցկացնել:  

Անկախ խորհրդատվական 

կազմակերպության կողմից իրականացված 

աուդիտը հաստատել է, որ Ամուլսարի 

ծրագրի պասիվ մաքրման համակարգի 

նախագծման գործընթացը անցել է անկախ 
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առանց շրջակա միջավայրը 

վնասելու և առանց ջրերի 

ակտիվ մաքրման 

համակարգի կիրառման:  

Տվյալ հիմնավորման մեջ 

պետք է նշվի աշխարհում 

նմանատիպ երեք հանք, 

որոնք համապատասխանում 

են այս չափանիշներին և 

որոնց շրջանակներում անց է 

կացվում բնապահպանական 

պատշաճ մոնիթորինգ՝ 

ապացուցելու համար, որ 

շրջակա միջավայրի վրա 

զգալի ոչ մի բացասական 

ազդեցություն չի լինի:  

 

վերահսկում: Պասիվ մաքրման համակարգը 

հայտնի տեխնոլոգիա է և կիրառվում է 

աշխարհի շատ հանքերում: «Buka 

Environmental» ընկերությունը խնդրել է բերել 

հաջողությամբ իրականացված պասիվ 

մաքրման կառույցների օրինակներ: Ահա 

դրանցից մի քանիսը.  

• Գոլինսկի հանքը 

Կալիֆորնիայում(Շաստա լճի 

մերձակայքում, Կալիֆորնիա), (Gusek, 
2011)  

• Մաջենթա Դռեյն — Էմփայր հանքը, 

Կալիֆորնիայի ազգային պարկ, 
(Gallagher, 2016), (Gusek, 2011) 

• Այրոն Քինգ ՊՄՀ (պասիվ մաքրման 

համակարգ) (Iron King PTS), պատկանում 

է Freeport McMoRan ընկերությանը – 

Ջերոմ, Արիզոնա, (Gusek, 2013) 
(Buchanan, 2017) 

• Սանտա Ֆե հանք (Santa Fe), Նեվադա, 

ԱՄՆ (R. Cellan, 1997)  

Պասիվ մաքրման համակարգը 

այլընտրանքային մաքրման ընդունված 

տեխնոլոգիա է, որի մասին ասվում է 

Համաշխարհային Թթվային ապարների 

դրենաժի ուղեցույցի (GARD Guide, (INAP, 2009)) 

Բաժին 7.5.2-ում: Եվ վերջապես, մինչ այժմ 

արված և Knight Piésold և այլ ընկերությունների 

կողմից ստուգված կանխատեսումները 

հաստատում են, որ կանխատեսվող ԹԱԴ և 

ԿՏՀ հոսքաջրերի քիմիական 

պարունակությունը լիովին 

համապատասխանում է պասիվ մաքրման 

համակարգի միջոցով մաքրելու համար:  
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Զեկույցում ասվում է, որ 

լրացուցիչ սեզոնային 

տվյալների համար, 

բացահանքերի 

նախատեսվող եզրագծի 

շուրջը անհրաժեշտ է 

տեղադրել  լրացուցիչ 

հորեր կամ պիեզոչափեր ՝ 

հանքի շահագործման 

ընթացքում  դեպի 

բացահանքեր արմատական 

ապարների գրունտային 

ջրերի ներհոսքի 

հավանականությունը 

չափելու նպատակով: 

Հնարավոր է, որ 

անհրաժեշտ լինի 

ստորգետնյա ջրերը 

պոմպերով դուրս մղել՝ 

բացահանքերը չոր պահելու 

համար: Այդ պատճառով, 

անհրաժեշտ կլինի 

կառուցել հետադարձ 

օսմոսի սկզբունքով 

աշխատող մաքրման 

կայան՝ նախքան 

հանքարդյունահանումն 

սկսելը:  

Ոչ ԲՍԱԳ-ը և ոչ էլ որևէ այլ 

փաստաթուղթ չի 

պարունակում արտակարգ 

իրավիճակներում 

գործողությունների պլան 

հանքարդյունահանման 

ընթացքում մաքրման կայանի 

կառուցման կամ կիրառման 

վերաբերյալ:  

Շահագործման աշխատանքների 

ընթացքում, բացահանքերի ջուրը 

պոմպերով կմղվի կոնտակտային 

ջրերի շրջապտույտի մեջ: Այդ ջուրը 

կօգտագործվի շահագործման 

աշխատանքներում կամ կմաքրվի և 

կբերվի համապատասխան 

չափանիշների՝ նախքան բացթողումը 

միջավայր: Ոչ մի հիմնավորում չկա 

առ այն, որ կլինի  այդ ջրերը մաքրելու 

համար հետադարձ օսմոսի 

սկզբունքով աշխատող մաքրման 

կայանի անհրաժեշտություն: Պասիվ 

մաքրման համակարգի աշխատանքի 

լրացուցիչ ուսումնասիրություններ 

կկատարվեն, թեև հարկ է նշել, որ 

բացահանքերից ակնկալվող ջրերի 

հոսքերի որակը լիովին բավարարում 

է պասիվ մաքրման տեխնոլոգիայով 

մաքրման չափանիշներին:  
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Ընկերությունը պետք է 

պարզաբանի, թե արդյոք 

Արշակի հանքավայրի 

շահագործումը ընդգրկված 

է եղել հանքի 

շահագործման 

թույլտվության հայցման 

մեջ, եթե ընդգրկված չի եղել, 

սակայն ընկերությունը 

պատրաստվում է 

շահագործել այն կամ 

իրականացնել լրացուցիչ 

տարածքների կամ խորին 

հորիզոններում 

արդյունահանման 

աշխատանքներ, ապա 

ԲՍԱԳ-ը անհրաժեշտ է 

վերանայել՝ գնահատելու 

հողի լրացուցիչ խախտման 

բոլոր հնարավոր 

ազդեցությունները:  

 

Արշակը հանքարդյունահանման 

գործընթացում ընդգրկված չէ:  

Արշակ կոչվող տարածքը համարվում է 

անձեռնմխելի, և 

հանքարդյունաբերական 

աշխատանքների ընթացքում տվյալ 

անձեռնմխելի տարածքում ոչ մի 

հանքարդյունաբերական կամ օժանդակ 

գործունեություն չի իրականացվելու: 

Տվյալ տարածքի անձեռնմխելիությունը 

կպահպանվի Ծրագրի շինարարության և 

շահագործման փուլերում (տես ԲՍԱԳ, 

Գլուխ 3, էջ 3.19):   

 

Մենք հասկանում ենք, որ 

խորհրդատուները իրենց 

աշխատանքներում հիմնվել  են 

հրապարակված փաստաթղթերի միայն 

մասնակի ուսումնասիրության վրա:  

Նրանք հավանաբար չեն ծանոթացել 

Արշակ անձեռնմխելի տարածքի 

վերաբերյալ մի շարք կարևոր 

հրապարակային նյութերի: 

 

Հանքարդյունահանման 

ընթացքում, այդ թվում 

ակտիվ կույտերից, ածխի 

սյունակաթսաներից, ածխի 

վերականգնման 

գործընթացից, և սնդիկի 

ռետորտային համակարգից 

մթնոլորտ արտանետված 

սնդիկի քանակությունը 

պետք է հաշվարկվի, 

Սնդիկը չի կիրառվում հանքաքարի 

վերամշակման գործընթացում: 

Ապարանմուշներից երևում է, որ 

վերամշակված հանքաքարում առկա է 

բնական սնդիկի աննշան քանակություն: 

Ռետորտային համակարգը 

նախատեսվում է որպես շրջակա 

միջավայրի վրա ազդեցությունը 
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ինչպես նաև պետք է 

առաջարկվեն սնդիկի 

կորզման մեթոդներ սնդիկի 

արտանետումները 

աշխատողների և շրջակա 

միջավայրի համար 

սահմանափակելու համար: 

մեղմելու միջոց  արտադրական 

պրոցեսում  սնդիկի վերականգնման 

դեպքում, ինչը քիչ հավանական է: 

Գոլորշու արտանետում չի սպասվում, 

իսկ վերականգնված սնդիկը 

կկառավարվի տեղամասի վտանգավոր 

թափոնների կառավարման պլանի 

համաձայն:  

Հեղինակները պնդում են, որ 

ԲՍԱԳ-ում նշված 

հավանական աղտոտիչների 

ցանկը չափազանց 

սահմանափակ է և պետք է 

ընդլայնվի՝ անհանգստության 

պատճառ հանդիսացող 

վերոհիշյալ հավանական 

աղտոտիչները դրանում 

ներառելու նպատակով: 

Ամբողջական ցանկը պետք է 

դիտարկվի լրացուցիչ 

երկրաքիմիական անալիզներ, 

մաքրման համակարգ և 

բնապահպանական 

մոնիթորինգ նախատեսելիս:  

Սա չի համապատասխանում 

իրականությանը: Հստակ ասվում է, որ 

անհանգստության պատճառ 

հանդիսացող բացահայտված բոլոր 

հավանական աղտոտիչները 

ներկայացուցչական նմուշներ են և 

ընտրվել են ռիսկերի գնահատում 

իրականացնելու նպատակով, ինչն 

ընդունված պրակտիկա է: Հավանական 

աղտոտիչներն ընտրվել են դրանց 

հատկություններից ելնելով, ինչը թույլ 

կտա պատշաճ կերպով և խիստ 

չափանիշներով գնահատել բոլոր 

հավանական աղտոտիչներից 

առաջացող ռիսկերը: Պայթեցման 

նյութերից առաջացող ռիսկերը 

ուսումնասիրվել և գնահատվել են, տես 

օրինակ՝ ԲՍԱԳ-ի Բաժին 6.9.6 (էջեր 

6.9.28 և 6.9.29) և Հավելվածներ 6.9.2 և 

6.9.3. 

Լրացուցիչ երկրաքիմիական 

անալիզներ պետք է 

իրականացվեն, այդ թվում՝ 

ավելի շատ թթվահիմնային 

հաշվառումներ, 

նյութաբանություն, բոլոր 

 

Անալիզների այս ծրագիրը 

նախատեսվում է իրականացնել հաջորդ 

12 ամիսների ընթացքում: Այս պահանջը 

հստակ նշված է ԲՍԱԳ-ում և 

տեխնիկատնտեսական 

հիմնավորումների մեջ:  
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նախատեսվող բացահանքերի, 

դատարկ ապարների և 

հանքաքարի նմուշների 

խոնավության խցերի 

անալիզներ: Լրացուցիչ 

երկրաքիմիական 

անալիզների նմուշները պետք 

է որոշվեն ըստ 

հանքաբանական 

բնութագրման և կազմի 

փոփոխության և 

օգտագործվեն բոլոր 

անալիզներում: Խոնավության 

խցերի լրացուցիչ անալիզները 

պետք է տևեն առնվազն մեկ 

տարի, կամ մինչև 

կոնցենտրացիան հասնի 

առավելագույն մակարդակի և 

կայունանա, նույնիսկ եթե 

նմուշները արագ 

թթվագոյացնող են: 

Խոնավության խցերի 

անալիզների արդյունքները 

պետք է օգտագործվեն ՍՀ 

ապարների կայունությունը 

«եռավալենտ երկաթի» 

նկատմամբ ստուգելու համար, 

ինչն առաջարկվում է ԲՍԱԳ-

ում և դրա հետ առնչվող 

փաստաթղթերում, ինչպես 

նաև որոշելու, թե արդյոք ՎՀ 

ապարները պետք է 

օգտագործվեն որպես 

շինանյութ, թե՞ դրանք հատուկ 

մոտեցում են պահանջում՝ 
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պայմանավորված իրենց 

աղտոտիչ բնույթով:  

Երկրաքիմիական անալիզի 

ծրագրի թվային արդյունքները 

ներառված չեն ԲՍԱԳ-ում: Սա 

թափանցիկություն 

պահանջող հարց է և պետք է 

շտկվի՝ ներառելով 

երկրաքիմիական բոլոր 

անալիզների արդյունքները 

թվերի տեսքով հետագա 

ԲՍԱԳ-ի նախագծում:  

Անալիզների արդյունքները թվերի 

տեսքով ընդգրկված են 

Երկրաքիմիական բնութագրման 

հաշվետվության մեջ, որն իր հերթին 

ընգրկվել է ՏՏՀ-ի մեջ որպես հավելված: 

Լիդիանը լիակատար թափանցիկություն 

է ապահովում նմուշների արդյունքների 

հարցում: «Buka» ընկերության զեկույցը 

պարունակում է Լիդիանի 

փաստաթղթերից վերցված բազմաթիվ 

աղյուսակներ՝ նմուշների արդյունքների 

վերաբերյալ գրաֆիկների և 

աղյուսակների տեսքով:  

ՍՀ և ՎՀ ապարների քանակը, 

երկրաքիմիական անալիզի 

յուրաքանչյուր 

բացահայտված՝ 

արդյունահանման ենթակա 

ապարախումբը, պետք է 

հաշվարկվի և ընդգրկվի 

հետագա 

հաշվետվություններում:  

 

ՍՀ և ՎՀ ապարների քանակությունները 

բազմաթիվ անգամ նշված են ՏՏՀ-ում: 

Առաջարկում ենք ուսումնասիրել 

Դատարկ ապարների լցակույտի 

նախագիծը: Սա հանդիսանում է ԲՍԿՊ 

պահանջ և նպաստում է ԴԱԼ-ի 

մանրամասն նախագծմանը:  

 

4.0  ԶԵԿՈՒՅՑ 3 

 

«Clear Coast» ընկերության 

պնդումը 

GRE ընկերության պատասխանը 

Հեղինակները պնդում են, որ 

բացահանքից, ԴԱԼ-ից և հանքի 

շրջակայքից եկող աղտոտված 

ԲՍԱԳ-ի շրջանակներում ելակետային 

տվյալների ուսումնասիրությունները ցույց են 

տվել, որ մակերևութային ջրերի 
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ջրերի կառավարման 

վերաբերյալ կետերը թերի են 

մշակված: 10 տարի հետո 

կարող է պահանջվել կրով 

մշակման կայան:  

կառավարման համակարգը և դրան 

գումարած պասիվ մաքրման համակարգի 

միջոցով ջրերի մաքրումը, արդյունավետ 

միջոց են հանքի շահագործման ողջ 

ժամանակահատվածում:  

ԿՏՀ-ից և ԴԱԼ-ից առաջացող կեղտաջրերի 

քիմիական կազմը համապատասխանում է  

պասիվ մաքրման տեխնոլոգիայով մշակման 

չափանիշներին: Տվյալ ջրերի մաքրման 

համար կրով մշակման կայանի 

անհրաժեշտություն չկա:  

Այդուհանդերձ, մանրամասն նախագիծը 

հիմնված կլինի սպասվող փորձարկումների և 

անալիզների ծրագրի, ինչպես նաև  

լաբորատոր և դաշտային փորձարկումների 

վրա: ԲՍԱԳ-ում և ԲՍԿՊ-ում ներկայացված 

այս պահանջների արդյունքերի հիման վրա 

կիրականացվի ջրերի պասիվ մաքրման 

կայանի վերջնական նախագծումը:   

 

Ըստ հեղինակների, 

ծորանցումները ԴԱԼ-ից և ԴԱԼ-

ում ՍՀ թափոնների 

հողմնահարումը կվնասի 

ծածկը: 

Հաշվարկների համաձայն, ՍՀ նյութերը ուժգին 

ԹԱԴ չեն գոյացնի: Հետևաբար, դրանք 

բացասական ազդեցություն չեն ունենա ծածկի 

վրա: Այնուամենայնիվ, ԲՍԱԳ-ով 

նախատեսված է ԷՏ-ծածկի դաշտային 

փորձարկում՝ մանրամասն նախագծումից 

առաջ, ինչը թույլ կտա առավել ստույգ 

կանխատեսել ՍՀ նյութերի օքսիդացման 

ծավալները՝ բնական պայմաններում:   
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«Clear Coast» ընկերության 

մեկնաբանությունը 

GRE ընկերության պատասխանը 

 

Հեղինակները կարծում են, որ 

հանքի շահագործման 

ժամկետի երկարաձգումը 

կարող է խնդիրներ առաջացնել 

ներկայիս ԹԱԴ կառավարման 

պլանի հետ կապված:  

ԲՍԱԳ-ն անդրադառնում է Ծրագրի բոլոր 

փուլերին. Շինարարություն, շահագործում, 

փակում և հետփակում (հանքի կառավարման 

բոլոր ակտիվ փուլերը և ԲՍԿՊ): 

Կառավարման պլանները նախագծված են 

հետփակման փուլում շարունակվելու 

հաշվարկով՝ այնքան ժամանակ, որքան որ 

անհրաժեշտ է կայուն պայմաններ 

ապահովելու համար: Ջրի բացթողումների 

մոնիթորինգը ևս այդ ընթացքում 

կշարունակվի:  

Հանքի ցանկացած ընդլայնում ենթադրում է 

նոր ԲՍԱԳ և նոր  ուսումնասիրություններ՝ 

լրացուցիչ դատարկ ապարների 

պահեստավորման հավանական 

ազդեցությունը որոշելու նպատակով:  

Հեղինակների համար պարզ չէ, 

թե ինչպես մկնդեղի, սնդիկի 

կամ ռոդանիդի պես 

միացությունները կարող են 

հեռացվել՝ կույտի փակումից 

հետո:  

Երկրաքիմիական անալիզները ցույց են տվել, 

որ մկնդեղի ու սնդիկի պարունակությունները 

վերամշակված հանքաքարում չնչին են: 

Ռոդանիդի վերաբերյալ (որը CN բաղադրիչ է) 

առանձին ստուգում չի իրականացվել, քանի 

որ ցիանիդում բաղադրիչների, այդ թվում 

ռոդանիդի պարունակությունը չնչին է։ 

Հանքի փակումից հետո ԿՏՀ-ից դատարկված 

ջուրը կենթարկվի ակտիվ մաքրման այնքան, 

մինչև դրենաժը կկայունանա և ենթակա կլինի 

պասիվ մաքրման՝ նախքան բացթողումը: 

Հարկ է նշել, որ ԿՏՀ-ի մաքրման պասիվ 

համակարգը տարբեր է ԴԱԼ-ի մաքրման 

համակարգից:  
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Հեղինակները մտահոգված են, 

որ ԴԱԼ-ից արտահոսքը 

մետաղների պարունակության 

առումով բավարար չի 

հաշվարկվել:   

Լրացուցիչ ուսումնասիրությունները 

շարունակվելու են հաջորդ 12 ամսվա 

ընթացքում՝ ստորգետնյա և մակերևութային 

ջրերի ընթացիկ բնապահպանական 

մոնիթորինգի հետ մեկտեղ: Այս 

միջոցառումները ենթադրում են նաև ՍՀ 

նյութերի լուծազատման պոտենցիալի 

փորձարկումներ՝ մաքրման համար 

անհրաժեշտ լաբորատոր և դաշտային 

փորձարկումների ավելի մանրակրկիտ  

նախագծման համար:  

Հեղինակները մտահոգված են 

ԿՏՀ-ի ջրերի հետ-փակման 

փուլում պատշաճ մաքրման 

առումով:  

ԲՍԱԳ-ում և ԲՍԿՊ-ում նշվում է, որ 

հետփակման փուլում ջրերի ակտիվ 

մաքրումը կշարունակվի այնքան, որքան 

անհրաժեշտ կլինի արտահոսքը պասիվ 

մաքրման համակարգին 

համապատասխանեցնելու համար: Այս 

մաքրման համակարգը տարբեր է ԴԱԼ-ի 

արտահոսքերի մաքրման համակարգից:  

 

 

Հեղինակները պնդում են, որ 

բացահանքի լճակից 

ծորանցումը և արտահոսքը 

բացասաբար կազդի ջրի որակի 

վրա: 

 

Շահագործման ընթացքում բացահանքից 

հեռացվող ջրերը դառնում են «կոնտակտային 

ջրերի» շրջապտույտի մաս: Բացահանքի 

ջրերը բաց չեն թողնվելու շրջակա միջավայր, 

այլ պոմպերով հավաքվելու են և ամբողջովին 

օգտագործվելու են արտադրական 

պրոցեսում: Հետևաբար, նման պնդումներն 

անտեղի են:  

Հանքի փակումից հետո, Էրատո բացահանքի 

դատարկ ապարներով հետլիցք են արվելու 

Տիգրանես/Արտավազդես բացահանք և 
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թեքություն է տրվելու հոսքաջրերը 

հեռացնելու համար: Այն կունենա 

ծածկաշերտ, որը նվազագույնի կհասցնի 

ջրերի ինֆիլտրացիան և, հետևաբար, 

ֆիլտրատի առաջացումը: Էրատոյում 

կառաջանա ծանծաղ լճակ: Քանի որ, ըստ 

ելակետային տվյալների նախքան 

հանքարդյունահանումը լեռան վրա առկա են 

ցածր pH մակարդակի ծորանցումներ, 

ակնկալվում է, որ հանքարդյունահանումից 

հետո ծորանցումները արդեն առկա բնական 

պայմանների ոչ մի փոփոխության չեն 

հանգեցնի: Golder ընկերության կողմից 

իրականացված ուսումնասիրությունները 

հաստատել են, որ որևէ լուրջ ազդեցություն 

արտահոսող/ծորանցող ջրի որակի վրա չկա:  

 

Եզրակացություններ 

“Clear Coast” ընկերության                             GRE ընկերության պատասխանը 

պնդումը 

 

Հեղինակները հայտարարում 

են, որ առաջարկվող պասիվ 

մաքրման համակարգերը 

Ամուլսարի հանքի փակումից 

հետո ջրերի լիակատար 

մաքրում չեն ապահովի:  

 

Հիմնվելով ԹԱԴ գոյացման ուսումնասիրված 

և կանխատեսվող պայմանների վրա, պասիվ 

մաքրման համակարգով մաքրվելիք ջրի 

որակը համապատասխանում է պասիվ 

մաքրման կայանում լիովին մաքրվելու 

համար անհրաժեշտ որակին: Ոլորտի 

մասնագետները լիովին համոզված են, որ 

պասիվ մաքրման համակարգը կիրառելի է 

տվյալ պարագայում: Այնուամենայնիվ, 

նախատեսված են լրացուցիչ 

ուսումնասիրություններ: ԲՍԱԳ-ում և ԲՍԿՊ-

ում հղում է կատարվում հետագա 

անալիզների պահանջին՝ մաքրման 

համակարգի լաբորատոր և դաշտային 

փորձարկումների հետ մեկտեղ: Դրանց մասին 
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կզեկուցվի պասիվ մաքրման համակարգի 

մանրամասն նախագծի հետ մեկտեղ:  

  

 

Հեղինակները պնդում են, որ 

ԿՏՀ-ից արտահոսքի մաքրում չի 

իրականացվելու հետփակման 

փուլում, ինչն անթույլատրելի է, 

քանի որ, որոշ թունավոր 

միացություններ, այդ թվում 

ամոնիակ, մկնդեղ, սնդիկ, 

ռոդանիդ և այլն, տարիներ 

շարունակ կմնան փակված ԿՏՀ-

ից արտահոսող ջրերի մեջ և 

կունենան մաքրման կարիք:  

Այս եզրակացությունը ճիշտ չէ: ԲՍԱԳ-ում 

ասվում է, որ ԿՏՀ-ից ավելցուկային 

հոսքաջրերը և դրենաժային հոսքերը 

կենթարկվեն ակտիվ մաքրման, 

(կանխատեսվում է 1 տարի) մինչև 

դրենաժային հոսքերը հնարավոր կլինի մղել 

ԿՏՀ-ի պասիվ մաքրման համակարգ՝ 

նախքան բացթողումը:  

 

Ավելի ընդհանրական 

մտահոգություն է հայտնվում, 

որ հանքի ներկայիս պլանի 

պայմաններում հանքի 

փակումից հետո ԹԱԴ-ի 

գոյացումը հարյուրամյակներով 

կշարունակվի։  

 

Հանքի ռեկուլտիվացիայի և վերականգնման 

պլանում նշվում է այն ժամանակահատվածը, 

որի ընթացքում կպահանաջվի հանքի ակտիվ 

կառավարում և խնամք: Բացթողնվող ջրի 

մոնիթորինգը կշարունակվի այդ ողջ 

ընթացքում:  

 

ԴԱԼ-ից և ԿՏՀ-ից հոսքաջրերը կմաքրվեն 

պասիվ մաքրման համակարգով: Երկու 

կառույցների ծածկերը նախագծվում են 

այնպես, որ մեղմացնեն ԹԱԴ գոյացումը և 

թույլ տան կառավարել ԹԱԴ-ը:  

 

Ամուլսար լեռան ծորանցումներն ու 

աղբյուրները բնականից թթվային են:  

Հետփակման պայմանները չեն տարբերվի 

ներկա պայմաններից: 
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Տիգրանես/Արտավազդես բացահանքի ծածկի 

շնորհիվ ծորանցումներ քիչ կլինեն: Golder 

ընկերության ուսումնասիրությունները լեռան 

ծորանցումներից տեղական և 

տարածաշրջանային ստորգետնյա ջրերի 

որակի վրա որևէ զգալի ազդեցություն չեն 

հայտնաբերել:  
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GRE-ն պատրաստ է մեր տեխնիկական աշխատանքի երրորդ կողմի վերանայման: 

Եթե վերը բերված պատասխաններից ծագում են դեռևս հստակեցման կարիք ունեցող 

հարցեր մենք պատրաստ ենք ենք հետագա բաց քննարկումների համար:  

Հարգանքով՝  

 

Լարրի Բրեկենրիջ, P.E. (Մասնագիտացված Ւնժեներ)  

Global Resource Engineering Ltd. 
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Հավելված 3 Տեխնիկական հուշագիր 

«Լիդիան Արմենիա» ՓԲ ընկերության խնդրանքով Golder Associates ընկերությունը 

ներկայացնում է մեկնաբանություններ պրն․ Հ․ Բրոնոզյանի համար Blue Minerals 

Constancy, Clear Coast Consulting Inc և Buka Environmental ընկերությունների կողմից 

պատրաստված զեկույցների վերաբերյալ։ Ստորև ներկայացված 

մեկնաբանությունները վերաբերում են Golder Associates ընկերության կողմից 

իրականացված ուսումնասիրություններին։ Մենք զերծ ենք մնում այլ 

ընկերությունների, մասնավորապես` GRE-ի կողմից իրականացված 

ուսումնասիրությունների վերաբերյալ մեկնաբանություններից (տես Հավելված 1 և 2)։ 

Անհրաժեշտ է նշել, որ Golder-ի կողմից կատարված ջրի որակի վրա ազդեցությունների 

գնահատման հիմքում ընկած են GRE-ի կողմից տրամադրված արտանետումների 

վերաբերյալ բնութագրերը և Լիդիանի կողմից տրամադրված Ծրագրի նախագծի 

չափանիշները։  

Blue Minerals Consultancy, 2017թ․  Ամփոփ զեկույց․  Լիդիանի՝ Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի 

գնահատում․ ԹԱԴ-ի ներուժի և մակերևութային ու ստորգետնյա ջրերի վրա 

ազդեցությունների վերլուծություն․ Ամսաթիվ՝ 18 հունիսի 2017թ․ 

Blue Minerals Consultancy (BMC) ընկերությունը  չի սխալվում, երբ  նշում է, որ Golder 

Associates-ի կողմից պատրաստված ստորգետնյա ջրերի մոդելի հաշվարկով 

ստորգետնյա ջրերի մակարդակը կիջնի մինչև 60մ, սակայն BMC-ն չի նշում, որ այս 

առավելագույն փոփոխությունը տեղի կունենա ոչ թե տեղամասի ողջ տարածքում, այլ 

ԴԱԼ-ի մերձակայքում։  

 

 ԱՄՍԱԹԻՎ՝ 11 օգոստոսի 2017 ՀՂՈՒՄ՝  1660086.555.A2 / 0-00- 

DTD-CIV-17160_1  
 

ՀԱՍՑԵԱԳՐՎԱԾ՝ 

 
Արմեն Ստեփանյանին  

"Լիդիան Արմենիա" ՓԲԸ 

 Ռոբերտ Քարու 

ՈՒՄԻՑ՝ Գարեթ Դիգգես Լա Տուշ  ԷԼ․ՀԱՍՑԵ gdltouche@golder.com 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊՐՆ․Հ․ ԲՐՈՆՈԶՅԱՆԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐԻՆ  
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BMC ընկերությունը նշում է, որ «հանքի տեղամասի տարածքում և շրջակայքում 

կանխատեսվող աղբյուրների և հոսքերի ու ուղղության փոփոխությունները կլինեն 

զգալի»։ Աղբյուրների ջրահոսքերի կրճատման հաշվարկի հետ մեկտեղ ԲՍԱԳ-ի 

Բաժին 6.9.6-ում նշվում է, որ «կանխատեսվում է, որ դեպի Որոտան, Դարբ և Արփա 

գետերն արտահոսող ստորգետնյա ջրերը կկրեն նվազագույն ազդեցություն՝ 

պայմանավորված ստորգետնյա ջրերի հոսքի ծավալի փոփոխմամբ», իսկ արտահոսող 

ստորգետնյա ջրերի մակարդակի հաշվարկված կրճատումը կկազմի  «մոտ 2% 

Որոտան և Արփա գետերի դեպքում և մոտ 1%՝  Դարբ գետի պարագայում»։  

Ըստ BMC-ի՝ ԲՍԱԳ-ի բաժին 6.9.7-ում նշվում է, որ «ԴԱԼ-ի և ԿՏՀ-ի կառուցմամբ 

պայմանավորված կանխատեսվում է որոշ աղբյուրների ամբողջական կորուստ», ընդ 

որում «այս հանգամանքը դիտարկվում է որպես էական ազդեցություն»։ Սակայն Blue 

Minerals ընկերությունը չի նշում, որ ԲՍԱԳ-ում նշված է, որ աղբյուրների ամբողջական 

կորուստը կսահմանափակվի բացառապես խոշոր ենթակառուցվածքների 

տեղամասերում, ինչպես նաև, որ հաջորդ պարբերությունում պարզաբանվում է, որ այլ 

վայրերում, որտեղ առկա են ազդակիր աղբյուրներ, աղբյուրների ջրահոսքերի 

կրճատումները կլինեն ոչ զգալի։  

Ամուլսարի ԲՍԱԳ-ի բաժին 6.9.7-ի համաձայն, բացահանքերի շրջակայքում առկա 

աղբյուրների ջրի որակի առումով կանխատեսվում են բերիլիումի, կոբալտի, նիկելի և 

նիտրատի զգալի ազդեցություններ, որոնք պայմանավորված են բացահանքերից տեղի 

ունեցող հոսակորուստներով: BMC- ն ենթադրում է, որ նշված հանքանյութերի 

արտահոսքի միակ աղբյուրն է «բացահանքերում և ԴԱԼ-ում տեղի ունեցող թթվային 

ռեակցիաները» և որ «բնական պայմաններում առկա բարձր մակարդակների դեպքում  

այդպիսի զգալի ավելացումներն ն ընդունելի չեն»։ Անհրաժեշտ է նշել, որ հղումը, որը 

մեջբերում է BMC-ն վերաբերում է բացահանքերի մոտակայքում և ոչ թե ԴԱԼ-ի 

տարածքում առկա աղբյուրներին, և որ բացահանքերի շրջակայքում առկա 

աղբյուրներին բնորոշ է մետաղների բարձր կոնցենտրացիաներ և բնական թթվային 

արտահոսք։ Քիմիական կազմի փոփոխությամբ պայմանավորված իրական 

ազդեցությունը շրջակա (այն է՝ Որոտան, Դարբ և Արփա) գետերի ջրերի որակի վրա 

ներկայացված է բաժին 6.10-ում և դիտարկվում է որպես ցածր կամ չնչին ազդեցություն։  

BMC-ն նշում է, որ «Ներկայացված չեն լրացուցիչ մեղմացման միջոցառումներ 

ստորգետնյա ջրերի մասով»: Սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ, ինչպես 

նշվում է ԲՍԱԳ-ում՝. առաջարկվում են բացահանքերից հոսակորուստների 

սահմանափակմանն ուղղված նախագծային մեղմացման միջոցառումներ՝ ի 

հավելումն ընթացող բնապահպանական մոնիթորինգային միջոցառումներին։  



 

58 
 

BMC-ն նշում է, որ ԲՍԱԳ-ի բաժին 6.9.3-ի համաձայն «Կանխատեսվում է նաև զգալի 

ազդեցություն Որոտան գետի մոտակայքում հոսող ստորգետնյա ջրերի որակի վրա, 

ինչը պայմանավորված է բացահանքերից տեղի ունեցող հոսակորուստներով»։ BMC-ն 

չի պարզաբանում, թե ինչու «ներկայացված չեն այս ազդեցությունը սահմանափակող 

կամ բացառող որևէ լրացուցիչ մեղմացման միջոցառումներ»: Սա պայմանավորված է 

այն հանգամանքով, որ վերջնական ռեցեպտորին, այն է՝ Որոտանին սպառնացող 

ազդեցության մակարդակը գնահատված է բաժին 6.10-ում որպես ցածր, իսկ 

կարևորությունն՝աննշան։ Սա վերաբերում է նաև Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի վրա 

հնարավոր ազդեցություններին վերաբերող մեկնաբանություններին։  

Samuel Engineering (30 մարտի 2017) ընկերության կողմից պատրաստված NI 43-101 

զեկույցի մասով BMC-ն մեջբերում է բաժին 26.7-ում ներկայացված հետևյալ 

հայտարարության վրա․ «Անհրաժեշտ է իրականացնել լրացուցիչ 

ուսումնասիրություններ՝ ջրի հաշվեկշռի համար կիրառված կանխատեսումային 

մոդելների ստուգման նպատակով։ Տեղամասային հոսքերի, գոլորշիացման, ներծծման 

ու աղբյուրների ջրահոսքերի, մակերևութային ջրահոսքերի ու բացահանքերի 

ջրազրկման մոդելները, բոլորը պահանջում են լրացուցիչ ստուգում՝ դաշտային 

տվյալների համադրմամբ»։ Սա հանդիսանում է ցանկացած ջրային հաշվեկշռի մոդելի 

համար սահմանված ստանդարտ պահանջ: Ըստ ընդունված կարգի, անհրաժեշտ է 

շարունակաբար հավաքագրել տվյալներ, ինչը թույլ կտա լրամշակել և չափաբերել ջրի 

հաշվեկշռի մոդելը՝ արդեն շահագործման ընթացքում։ 

Blue Minerals Consultancy, 2017թ. Լիդիանի՝ Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի գնահատում․ 

ԹԱԴ-ի ներուժի և մակերևութային ու ստորգետնյա ջրերի վրա ազդեցությունների 

վերլուծություն․ 

Զեկույցի 4-րդ էջում BMC նշում է հետևյալը․ «Բացահանքերից դեպի շրջակա 

միջավայր, գյուղատնտեսական տարածքներ և հանքից ներքև գտնվող ջրօգտագործող 

համայնքներ ջրահեռացումն անընդունելի է։ Որևէ մաքրման կամ մեղմացման 

միջոցառում նախատեսված չէ»։ Ինչպես արդեն նշվեց,  վերջնական ռեցեպտորներին, 

այն է՝ Որոտան և Արփա գետերի վրա հաշվարկված ազդեցության մակար դակ ը  ցածր 

է, իսկ կարևորությունը՝ աննշան (ԲՍԱԳ-ի բաժին 6.10)։ Բացի այդ, ԲՍԱԳ-ի բաժին 6.9-

ում առաջարկվում են լրացուցիչ մեղմացման միջոցառումներ՝ ինժեներական 

նախագծման և մշտադիտարկման միջոցով։   

Ստորգետնյա ջրերի վրա ազդեցության վերաբերյալ BMC վկայակոչում է նաև 7 և 8-րդ 

էջերը։  Ինչպես արդեն նշեցինք, առավելագույն 60 մետր կրճատումը տեղի կունենա 

միայն ԴԱԼ-ի տարածքում, այլ ոչ ողջ տեղամասում։ BMC-ի մեկնաբանությամբ՝ 
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ստորգետնյա ջրերի մակարդակների վրա ազդեցությունը «միանշանակ 

կանդրադառնա տարածաշրջանում օգտագործվող բոլոր հորատացքային ջրերի վրա»։ 

Ստորգետնյա ջրային ռեսուրսների (այն է՝ ոչ հորատանցքային), այդ թվում՝ 

աղբյուրների վրա հնարավոր բոլոր ռիսկերը գնահատվել են և որևէ զգալի 

ազդեցություն չի հայտնաբերվել (ԲՍԱԳ, բաժին 6.9.6)։ 

Նախորդ հատվածում մենք անդրադարձանք Որոտան գետի շրջակայքում գտնվող 

աղբյուրների և ստորգետնյա ջրերի վրա հնարավոր ազդեցություններին՝ նշելով, որ 

դրանք հայտնաբերվել և գնահատվել են ԲՍԱԳ-ի բաժին 6.10-ում և հաստատվել է, որ 

դրանք սահմանված ռեցեպտորների վրա չունեն զգալի ազդեցություն։  

Զեկույցի 2-րդ գլխում BMC-ն հիշատակում է մի շարք գործողություններ, որոնք պետք է 

իրականացվեին մինչ ծրագրի հաստատումը, այդ թվում՝ սեյսմիկ 

հետազոտություններ, լրացուցիչ հիդրոերկրաբանական անալիզներ և աղբյուրների 

ջրահոսքերի չափումներ։ Համարվում է, որ տրամադրված տեղեկատվությունը 

բավարար է NI 43-101 ներկայացնելու համար, և որ ցանկացած նախագծման ընթացքում 

առաջ է գալիս լրացուցիչ հետազոտությունների անհրաժետություն՝  ավելի 

մանրակրկիտ նախագծում կատարելու համար։  

BMC-ի զեկույցի 3-րդ գլխում ներկայացված է ԲՍԱԳ-ի ոչ տեխնիկական ամփոփագրի 

հատվածը։ Հարկ է նշել, որ BMC-ի զեկույցի տվյալ գլխի հայտարարությունն առ այն, որ 

«բացահանքերի և բացահանքերի պատերի համար սահմանված չեն մեղմացման 

միջոցառումներ» չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ առաջարկված 

են նախագծային և մշտադիտարկման մեղմացման միջոցառումներ։ 

BMC-ի զեկույցի 8-րդ գլխում ներկայացված է ԲՍԱԳ-ի ջրային ռեսուրսների վրա 

ազդեցություններին վերաբերող հատվածների համառոտ նկարագրությունը և 

մեկնաբանությունը։ BMC-ի պնդմամբ ազդեցությունը Սպանդարյան-Կեչուտ թունելի և 

տեղական գետերի ու հետևաբար նաև գյուղատնտեսության վրա կարող է զգալի լինել։ 

Այս պնդումը որևէ կերպ հիմնավորված չէ։ ԲՍԱԳ-ում ազդեցության գնահատված 

մակարդակը հիմնավորող ապացույցները ներկայացված են բաժիններ 6.9 և 6.10-ում, 

ինչպես նաև ԲՍԱԳ-ի հավելվածներում։  

Որպես օրինակ BMC-ին ներկայացնում է հետևյալը․ «Շահագործման փուլի ընթացքում 

հավանական փոփոխությունների մոդելավորման աղյուսակ 8-6-ով կարևորվում է 

միայն նշված փուլի ընթացքում ԴԱԼ-ի տակ գտնվող աղբյուրների կորստի փաստը, 

ինչը չի համապատասխանում ստորգետնյա ջրերի մակարդակների և հոսքերի զգալի 

փոփոխությունների վերաբերյալ ավելի վաղ արված գնահատականներին»։ Ինչպես 
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նշվում է ԲՍԱԳ-ի բաժին 6.9-ում և Հավելվածներ 6.9.1-6.9.4-ում, պատճառն այն է, որ 

ըստ ստորգետնյա ջրերի մակարդակների փոփոխությունների մոդելների, այդ 

ազդեցություններն այնքան զգալի չեն, որ ներգործեն այլ տարածքներով հոսող 

ստորգետնյա հոսքերի վրա։ BMC-ն նշում է, որ «շատ ընդհանրացված գնահատման 

չափորոշիչներն անհասկանալի են դարձնում իրական փոփոխությունները, որոնք 

նախապես կանխատեսվել են Հանքի փակմանը հաջորդող փոփոխությունների 

համառոտ նկարագրում (մանրամասնած է վերևում) և այնքան էլ օգտակար չեն 

հնարավոր ազդեցությունները գնահատելու իմաստով»։ Անհրաժեշտ է նշել, որ 

ազդեցությունների հիմքում ընկած էր անալիտիկ  թվային մոդելավորումը՝ ինչպես ջրի 

ելակետային որակի, այնպես էլ սահմանված թույլատրելի կոնցենտրացիա II 

չափորոշիչի համադրմամբ։ Այս ամենը հստակորեն նշված է բաժիններ 6.9 և 6.10-ում, 

ինչպես նաև  Հավելվածներ 6.9.1-6.9.4-ում։ ԲՍԱԳ-ի բաժիններ 6.9 և 6.10-ում 

ներկայացված նկարագրական չափորոշիչներով կազմված աղյուսակներում 

համառոտ նշված են տվյալ վերլուծությունները՝ ԲՍԱԳ-ի ռիսկերի ծավալի և 

կարևորության համար սահմանված ստանդարտ եզրույթներով։   

8-րդ գլխի 8.3 բաժնում, BMC-ին եզրահանգում է, որ ԲՍԱԳ-ի այն պնդումը, որ 

բացահանքերի շրջակայքում առկա աղբյուրների վրա ազդեցությունը 

պայմանավորված է հետլիցքում առկա մետաղներով, որոնք բնորոշ են տվյալ 

հանքայնացված վայրին, «իրականությանը չեն համապատասխանում», քանի որ 

«դրանք առաջանում են բացառապես բացահանքերում և ԴԱԼ-ում տեղի ունեցող 

թթվային ռեակցիաների արդյունքում»։ Ըստ BMC-ի՝ տվյալ ձևակերպումը ԲՍԱԳ-ի 

հեղինակների կողմից նպատակ ունի մոլորեցնել ընթերցողին։ Իրականում սա 

ճշմարիտ չէ։ Գնահատման մեջ կիրառված պարամետրերը հստակ կերպով 

ներկայացված են ԲՍԱԳ-ում և BMC ընկերության ուշադրությունը հրավիրվում ենք այն 

փաստին, որ բացահանքերի մոտակայքում առկա աղբյուրներին բնորոշ է բնական 

թթվայնությունը և մետաղների բարձր պարունակությունը։  

BMC-ն մի քանի տեղ շահարկում է ԲՍԱԳ-ի ձևակերպումն առ այն, որ «լրացուցիչ 

մեղմացման միջոցառումներ նախատեսված չեն»՝ անտեսելով այն փաստը, որ 

վերլուծությունը կատարվել է՝ հաշվի առնելով ծրագրի նախագծով արդեն իսկ 

սահմանված մեղմացման միջոցառումները։ «Լրացուցիչ մեղմացման միջոցառումներ 

նախատեսված չեն» արտահայտությունը արտացոլում է այն հանգամանքը, որ զգալի 

ազդեցությունը բացակայում է`հաշվի առնելով նախագծով նախատեսված 

միջոցառումները։ 
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Գլուխ 9-ում ներկայացված են ԲՍԱԳ-ի մակերևութային ջրերի վրա ազդեցությունների 

(ԲՍԱԳ բաժին 6.10) վերաբերյալ մեկնաբանություններն ու հակիրճ նկարագիրը։ BMC-ն 

հիշատակում է Բենիկի ավազանի և Դարբ գետի ակունքներում հոսանքների վրա 

գնահատված ազդեցությունները՝ նշելով, որ «Գետի ստորին հոսանքների և ջրառի վրա 

ակնկալվող զգալի ազդեցությունների վերլուծություն չի կատարվել»։ Իրականում սա 

չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ կատարվել է ազդեցության 

գնահատում և առաջարկվել են մեղմացման միջոցառումներ (բաժին 6.10.8)։ Տեղական 

մակարդակով ազդեցության ներուժը գնահատվել է։ Դարբ գետի հոսանքի վրա 

ակնկալվող ազդեցությունը նույնպես գնահատվել է, և բացահայտվել է, որ զգալի 

ազդեցություն չի ակնկալվում (ԲՍԱԳ, բաժին 6.10):    

Գլուխ 10-ի մասով, BMC-ն նշում է, որ Ջրի կառավարման պլանի համաձայն 

ավելցուկային ջուրը, որը ներառում է նաև կոնտակտային ջրեր (այդ թվում՝ «ԹԱԴ, որն 

առաջանում է արդյունահանման և բացահանքի ջրազհեռացման արդյունքում, 

հավանական թթվագոյացնող դատարկ ապարներից և կույտային տարրալվացման 

տեղամասերից») կհեռացվի առանց որևէ մշակման՝ բնական ջրահեռացման 

եղանակով։ Սա նույնպես չի համապատասխանում իրականությանը, քանի որ ԲՍԱԳ-

ում և Ջրի կառավարման պլանում հստակորեն նշված է, որ ջուրը բաց է թողնվելու 

միայն այն ժամանակ, երբ համապատասխանեցվի նորմատիվային չափանիշներին։    

Buka Environmental, 2017թ․ Հայաստանում՝ Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի իրականացմանը 

վերաբերող հիդրոերկրաբանաքիմիական հարցերի վերլուծություն․ Հիմնական 

ենթադրություններ և փաստեր․  19 հունիսի 2017թ. 

Հարկ է նշել, որ, որ Buka Environmental (Buka)-ի հղումներն ավելի շատ  վերաբերում են 

2015թ․ ԲՍԱԳ-ին, այլ ոչ 2016թ․ ԲՍԱԳ-ին։ Մեկնաբանություններից մի քանիսը 

վկայում են այդ մասին։  

Buka-ի ընկալմամբ (բաժին 2) ԲՍԱԳ-ից բխում է, որ բացահանքերից ստորգետնյա ջրերի 

մղում պոմպի միջոցով չի պահանջվի։ Դա այդպես չէ, իրականում ստորգետնյա ջրերի 

հանքափոսեր ներհոսելու հնարավորությունը մոդելավորվել և գնահատվել է ԲՍԱԳ-

ում (օր․՝ Հավելված 6.9.1.): 

Buka-ի ընկալումը, որ Լիդիանը «առաջարկում է շահագործել հանքը զրոյական 

ջրահեռացմամբ» ճիշտ չէ։ 2016 ԲՍԱԳ-ից պարզ է դառնում, որ հանքը կունենա 

կառավարվող արտահոսք շրջակա միջավայր։ Հանքի տեղամասի ընդհանուր ջրային 

հաշվեկշռում հաշվի են առնվել նաև հանքարդյունաբերական ներհոսքերն ու դրանց 

կիրառումը, ինչը ներկայացված է NI 43-101-ում։  
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Buka-ն պնդում է, որ դեպի բացահանք հավանական հոսքերի հիմքում ընկած է 

հիդրոերկրաբանական կառուցվածքի վերաբերյալ թերի տեղեկություն։ Դա այդպես է, 

քանի որ ստորգետնյա ջրերի մակարդակները գրանցվել են նախագծված բացահանքի 

հատակից ավելի մեծ բարձրությունների վրա։ Սակայն, ելնելով տվյալ տարածքի 

հիդրոերկրաբանական ռեժիմից, կարելի է եզրակացնել, որ դրանք ներկայացնում են 

կախյալ ստորգետնյա ջրեր (հավելված 6.9.1): Առկա տվյալներով հնարավոր չէ 

հիմնավորել  Buka-ի պնդումն այն մասին, որ բացահանքն անհրաժեշտ կլինի 

ակտիվորեն ցամաքեցնել բացահանքից դուրս տեղակայված հորերի միջոցով։ Բացի 

այդ, Buka-ի կողմից նշված անորոշությունները (օր՝ ճեղքային հոսքերը և այլն) ներառվել 

և հաշվի են առնվել հիդրոերկրաբանական կառուցվածքի վերլուծության մեջ, ինչպես 

նաև շահագործմամբ պայմանավորված ազդեցությունների և ռիսկերի գնահատման 

մեջ։    

Buka-ի պնդմամբ, ԲՍԱԳ-ի ջրի ազդեցությունների գնահատման բաժնում դիտարկվել 

են հնարավոր վտանգ ներկայացնող աղտոտիչների /ՀՎՆԱ/ սահմանափակ 

քանակություններ։ Իրականում դա այդպես չէ, քանի որ հստակորեն նշված է, որ ռիսկի 

գնահատման համար ընտրվել են բոլոր հայտնաբերված աղտոտիչների նմուշները։ Սա 

հանդիսանում է ռիսկի գնահատման ստանդարտ պրակտիկա։ Այդ  ՀՎՆԱ-ները 

ընտրվել են այնպիսի հատկանիշներով, որոնք թույլ են տալիս պատշաճ և 

պահպանողական գնահատել այդ աղտոտիչներով պայմանավորված բոլոր 

հավանական ռիսկերը։  

Buka-ն պնդում է նաև, որ ԲՍԱԳ-ում «հաշվի չեն առնվել այն ՀՎՆԱ-ները, որոնք 

առաջանում են իգդանիտի պես պայթուցիչների կիրառման արդյունքում և որոնք 

ավելացնում են ամոնիակի, նիտրատի և յուղերի ու քսուքների ազդեցությունը»։ Buka-ի 

այս պնդումը ևս սխալ է, քանի որ պայթուցիկ նյութերով պայմանավորված ռիսկերը 

նույնպես դիտարկվել և հաշվի են առնվել, օրինակ՝ ԲՍԱԳ-ի բաժին 6.9.6 (էջ 6.9.28 և 

6.9.29) և հավելվածներ 6.9.2 և 6.9.3։ 

Զեկույցի եզրափակիչ մասում Buka-ն դիտարկում է ստորգետնյա ջրերի մոդելավորման 

արդյունքները կոնտեքստից դուրս։ Նրանք նշում են, որ ըստ ներկայացված մոդելի 

ստորգետնյա ջրերը հոսում են հանքի ենթակառուցվածքներից դեպի Արփա և Որոտան 

գետերը, սակայն ուշադրություն չեն դարձրել այն փաստին, որ այս գետերի վրա 

ազդեցության ռիսկերը, որոնք պայմանավորված են ՀՎՆԱ-ով, պատշաճ գնահատվել 

են ԲՍԱԳ-ում որպես ոչ էական։ Բացի այդ նրանք կրկին պնդում են, որ «հանքի 

շահագործման պլանն ու հարակից փաստաթղթերը ենթադրում են, որ 

հանքարդյունաբերության ընթացքում բացահանքերը չոր պահելու համար 



 

63 
 

ստորգետնյա ջրերի մղում պոմպերի միջոցով չի պահանջվի․․․․և որ հանքի ազդակիր 

որևէ ջուր չի բաց թողնվի շրջակա միջավայր»։ Ինչպես արդեն նշել ենք, սա սխալ 

պնդում է: ԲՍԱԳ-ում, և  NI 43-101-ում ներառված է դեպի բացահանք ստորգետնյա 

ջրերի ներհոսքի հաշվարկը, ջրի կառավարման նպատակով պոմպամղման 

անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև դեպի շրջակա միջավայր արտահոսքերի 

կառավարման անհրաժեշտությունը՝ տեղական նորմատիվային չափանիշներին 

(ԱԹՊ II) համապատասխանելու նպատակով։   

Clear Coast Consulting Inc, 2017թ. Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի շրջանակներում ջրի 

մաքրման դիտարկում․ Հուշագիր Հ. Բրոնոզյանին, ամսագրված 13 հունիսի 2017թ․  

Clear Coast Consulting Inc (CCC) սխալմամբ պնդում է իր հուշագրի բաժին 1-ի երկրորդ 

նախադասության մեջ, որ «Շահագործման ընթացքում հանքը չի ունենա ոչ մի 

արտահոսք»։ Սա չի համապատասխանում իրականությանը և չի բխում ԲՍԱԳ-ից կամ 

NI 43-101-ից։  

Ի տարբերություն Buka-ի, CCC-ն ընդունում է, որ ստորգետնյա ջրերի ներհոսքը դեպի 

բացահանք վերահսկվելու է։  

CCC-ն ճշգրտորեն պնդում է  հուշագրի բաժին 5.3-ում, որ «նախատեսված է արտակարգ 

պլան այն դեպքերի համար, եթե բացահանքի հատակը և պատերը բավականաչափ 

ամուր լինեն և պահպանեն ջուրը՝ ստեղծելով բացահանքային լիճ»։ Հիմնվելով տվյալ 

տարածքի վերաբերյալ ունեցած մեր հիդրոերկրաբանական գիտելիքների վրա և հաշվի 

առնելով մոդելային վերլուծությունը՝ կարող ենք ասել, որ նման մշտական լճի գոյացում 

չի ակնկալվում։ Այս առումով նախատեսվում է իրականացնել շարունակական 

մշտադիտարկում՝ Լիդիանի բնապահպանական մշտադիտարկման շրջանակներում։  

Անանուն, 2017թ. Հայաստանում Լիդիանի՝ Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրին անհրաժեշտ է 

պատշաճ բնապահպանական վերլուծություն և կառավարում․ Ամփոփագիր և 

հանձնարարականներ  

Սույն փաստաթղթում ներկայացված է վերևում հիշատակված փաստաթղթերի 

համառոտ նկարագրությունը, որևէ հավելյալ հարցեր չեն նշվել։  
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_____________________ 

Մենք կարծում ենք, որ վերոնշյալը կբավարարի ձեր պահանջները։ Որևէ հարցի 

դեպքում խնդրում ենք կապել ներքոստորագրյալ անձի հետ։  

 

Հարգանքներով, 

 

 

Գարեթ Դիգս Լա Տուշ 

 Բրենտ Բրոսնոն 

Գլխավոր հիդրոերկրաբան և գործընկեր Ծրագրի տնօրեն և ղեկավար  
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Golder Associates (UK) Ltd has prepared the original of this report in English.  Lydian Armenia 

CJSC and TransPerfect are responsible for the translation from English to Armenian, and Golder 

cannot accept any liability for any errors or omissions in the translated text. 

«Golder Associates (UK)» ՍՊԸ-ն սույն զեկույցի բնօրինակը պատրաստել է անգլերեն 

լեզվով:  «Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ-ն և «TransPerfect» ընկերությունը 

պատասխանատու են անգլերենից հայերեն թարգմանության համար, և «Golder» 

ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում թարգմանված տեքստում առկա 

հնարավոր սխալների կամ բացթողումների համար: 

 

 

ԾՐԱԳԻՐ՝ ԱՄՈՒԼՍԱՐԻ ՈՍԿՈՒ ՀԱՆՔԻ 

ԾՐԱԳԻՐ  

 ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԸ՝ ՋԵՐՄՈՒԿ, ՀՀ  

Լիդիան փաստ․ # 0-00-DTD-CIV-17160 

Մատակարարի 

փաստ # 1660086.555.B.0 

11 օգոստոսի 
2017 

Պատասխան պրն․ Հ․ 

Բրոնոզյանի զեկույցներին  
Տարբերակ A 5 էջ 
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