SOCIAL PROGRAMS: December

2014: Update

PROJECTS IN ALL COMMUNITIES,
$42,950

Environmental education
through theatre & performance
o
Raising
awareness of youth
& children on
environmental topics
through play &
theatre
 Waste collection through a local business
 “Healthy Communities” Foundation
Financing health care for local population
 Student support program (12)
GORAYK: $84,340
 Improved livelihood through
greenhouses
o 10 greenhouses constructed
o Capacity building for 60
beneficiaries (TOT)
o 2.5 increased yield collected

 Animal Husbandry
o Provision of artificial insemination supplies &
materials
o Training of trainers (TOT) for two local veterinarians
o Performing artificial insemination (230) to improve
genetics of cattle
 Schools for Sport & Peace
Sport events, summer camp for 45 youth & children
 Health post repair & dentistry
JERMUK: $83,280
Infrastructure 2 playgrounds installed in Jermuk &
Kechut
 School #1 sanitation Renovation of School
sanitation & canteen
 Chess support –
support two
international
chess

tournaments for youth
 Children’s Choir – Establish
children’s choir (20 engaged)
 City cleaning - 2 snow blowers
provided to city
administration to help during
winter
 Support to Jermuk Development Fund
SARAVAN, $20,730
 School sanitation & Canteen
repair
o Construction of indoor sanitation
& canteen
 Dance group support – started a
new dance group with 20
children & youth
GNDEVAZ: $75,150
 Gndevaz Dance Class
Support
o 50 children, participating in folk festivals in Armenia
 Young Technik
o After-hour classes for 30
students to teach
technical skills
 School outdoor sport
facility
 Playground in kindergarten
 Fruit Drying
o Established Fruit Drying Cooperative (35 farmers)
o 2 fruit dryers, 1 packing device, equipment provided
o Technical assistance, trainings for fruit dryers
Social programs in 2014

Jermuk:
$83,270

Saravan:
$20,730

All
communiti
es:
$ 42,950

Gorayk:
$84,344

Gndevaz:
$75,150

USD 306,500 invested in 4 communities in the areas of:
 Rural infrastructure
 Agriculture/income generation;
 Food processing
 Animal husbandry
 Youth education
 Children art/sport

Geoteam CJSC, Newsletter

LYDIAN ANNOUNCES VALUE ENGINEERING RESULTS AND FINANCING FOR THE
AMULSAR PROJECT
Lydian International Limited, the 100% shareholder of Geoteam CJSC, has announced
that it has arranged a $325 million construction financing package to be provided by
Orion Co IV (ED) Limited (“Orion”) and Resource Capital Fund VI L.P. (“RCF”). In addition,
on November 20 Lydian announced value engineering results for the Amulsar project,
with decreases in both pre-production capital costs and all-in sustaining costs. Lower
costs resulted, in part, from a decrease in the stripping ratio; optimization of the layout
and flow sheet leading to favorable reductions in consumables such as diesel, electricity
and reagents; and a higher percentage of gold ounces recovered per tonne of ore mined
and processed.
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RCF was established in 1998. Since inception the company has supported 142
mining companies in 45 countries.
In addition to the commitments from
Orion and RCF, Lydian continues to have
prominent investors that include
the International Finance Corporation
(IFC) and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Howard Stevenson, President and CEO of Lydian International, said “This Financing is
an important milestone in our commitment to all stakeholders to advance Amulsar to
production. The economic enhancements from our recently announced value engineering work represented a major step toward our objective of optimizing project economics
and underpinned the opportunity to complete this Financing. Orion and RCF are highlyrespected mining finance investment funds, and over and above their financial commitments, each group brings added experience to our team.”
Hovik Abrahamyan, Prime Minister of the Republic of Armenia, said “The financing of
the construction of the Amulsar Mine represents a significant step forward in the
development of the mining industry in Armenia. The Government of Armenia is pleased
that significant investors in the mining industry recognize Armenia as a mining
investment destination. We look forward to the socio-economic contributions to
Armenia that the Amulsar Mine represents.”
Hayk Aloyan, Managing Director of Geoteam CJSC, said “The mining industry has experienced visible downturn in terms of commodity prices and project financing in recent
years. Especially in this light, securing financing for Amulsar is a significant achievement.
It highlights Armenia as an investment destination. The investment will flow into building
a modern, well managed mine in Armenia, bringing significant economic benefits to the
country and the communities around Amulsar.”
Orion is a mining-focused investment business with approximately $1.85 billion under
management specializing in providing flexible capital investment solutions to mining
companies in the base and precious metals sector. Orion has demonstrated capability in
debt, equity, convertibles, offtake, streaming, and royalty investments. In addition, the
Orion team has experience in the physical metals markets, such as facilitating the purchase, metal financing, transporting, processing and selling of a mine’s output to end
customers.

Lydian is committed to follow IFC/EBRD best practice and standards
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SARAVAN

Summary of social programs for 2015
IN ALL COMMUNITIES

AMD

AMD
17,520,000

$ 37,277

$ 24,611

 Weekly disposal of
garbage
 Environmental and waste management workshops at schools
 Financing tuition fees for 12 students who study
at Yerevan universities on mining
 Wiki Camp for 12 pupils
 Women’s health care
 Healthy Communities Foundation – support to
solving health problems of the populations of the
communities

 Support to dance ensemble
 Development of playground
 Co-financing for irrigation system

JERMUK
AMD
$ 48,000
 Support to
22,5410,000
children choir
 Environmental and skills program “Souvenirs from
waste”
 Repair and heat insulation of the pipeline and
fleet of the fire station
 Renovation of the toilet facilities of the highschool
 Support to Chess Federation and Academy

GNDEVAZ
$ 76,153
 Dryer: About 3.5 t of AMD
fresh fruits such as
apricots and black plum dried this year
 Dance ensemble, operating for 3 years
 Greenhouse: high productivity, new technologies,
training for 40 farmers
 Heat insulation, replacement of windows of the
school
 Co-financing for village administration building
and the sewage system

YEREVAN

AMD
4,600,000

$ 9,787

 Support to Matendaran: modern equipment
Thus, in 2015 the Company invested AMD
113 million (USD 40,000) in social programs
 Infrastructure improvement
 Agriculture
 Animal husbandry, children’s sports
and arts development
 Education
 Health

GORAYK
AMD
$ 43,824
 Artificial insemina20,597,500
tion and technical
support, training for 60 farmers
 Peace and sports schools, summer camp for 39
children
 Establishment of dental clinic, equipment supply
 Commercial production of broccoli
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GNDEVAZ : Land rental fees / in total USD 403,000 /AMD193.3 million in 20112015

Եթե ուզում եք փոփոխության, եղեք այն—սկսեք ձեզնից

SARAVAN: Land rental fees / in total USD 1,364,600 /AMD 655 million in
:

2009-2015

GORAYK: Land rental fees / in total USD 943.370 / AMD 453 million
During the last years Geoteam
has paid AMD 1,301,150,000
(or USD 2,710,723 ) to state
budget as payments for lands
in 3 communities, out of

which:
Gndevaz – AMD 193,321,440
Saravan - AMD 655,007,520
Gorayk - AMD 452,818,080
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Land rental fees allow making serious investments in communities

CYANIDE MANAGEMENT
On September 29-30, 2015, an International Finance Corporation (IFC) delegation visited adjacent communities of Amulsar, where they met with community representatives. A resident of Gndevaz, Armen HamBardzumyan,
asked the IFC representative whether the International Cyanide Management Code does not define a requirement of some distance between the
heap leach facility and residential communities. The IFC representative
promised to find this out immediately from International Cyanide Management Institute and forward this information to the Gndevaz resident.

“Of all the heap leach operations I have
seen, none of the pad areas have represented a significant offsite risk to human health
or the environment. Cyanide solution used
in heap leach operations is very carefully
controlled because after all, it will be loaded
with gold once it has trickled through the
heap.”

Below is an extract of the letter of Paul Bateman, President of International Cyanide Management Institute, in response to the question:

The Cyanide Code does not address siting directly but does require that use
of cyanide at a mine does not adversely impact the air quality, surface water quality or the beneficial uses of ground water of neighboring communities, or result in wildlife mortality on or off the mine site.
The Cyanide Code requires that personnel working directly on a heap are
not exposed to harmful concentrations of cyanide in the air. Off-site
personnel are not at risk from airborne cyanide when the concentration in
the air above the surface of the heap is safe for workers. The Cyanide Code
also requires that leach pads be fenced to prevent unauthorized access and
potential exposure to humans. Mines are expected to implement measures
designed to manage seepage from cyanide facilities to protect the beneficial uses of ground water. For leach pads and leach solution ponds, this
typically requires lining with a minimum of one synthetic membrane, such
as high or low-density polyethylene placed on a compacted earthen liner.
Further, to prevent contact with birds and other wildlife and potential contamination of surrounding soil, surface water and ground water, the solution application methods for leach operations should be designed and
operated to avoid significant ponding on the heap surface and limit overspray of solution off the heap liner. Heap leach facilities should be routinely
inspected for leaks.
A question was sent also to Glen Mills, senior specialist at the consulting
company Rambol Environ, who carries out independent control over cyanide management and is licensed by the International Cyanide Management Code. Mills noted:
“I have been auditing gold mining operations since the ICMC was first
issued in 2007, and I have seen several heap leach operations in close proximity with residential areas and regularly worked agricultural areas. For
example, you might look at Eldorado Gold’s Kisladag Mine in Turkey (the
largest gold mine in Turkey), which has a heap leach pad directly adjacent
to community grazing areas, and only a kilometer or two from several local
villages. As another example, the very large heap leach mine operated by
Barrick and Kinross in Round Mountain, Nevada is very near, perhaps 1-2
km from the local community. ”

To reiterate, Lydian International will
accede to the International Cyanide
Management Code, and licensed international experts of the company will
ensure the Amulsar heap leach facility is
managed in compliance with strict
safety regulations.
We are pleased to provide the response
to the question of the Gndevaz resident
from the President of the International
Cyanide Management Institute.

Geoteam CJSC
37 Hanrapetutyan Str.
Tel: +374 10 54 6037
Fax: +374 10 58 6037
Yerevan 0010 Armenia
www.geoteam.am
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ԳԵՈԹԻՄ ՓԲԸ Ամսաթերթ, հ նվար-փետրվար 2016 էջ 1

ՀՈՂԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՊԼԱՆ. ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Գեոթիմ Ընկեր թյ նը շ տով կհրապարակի Հողի իրավ նքի ձեռքբերման և կենսաﬕջոցների վերականգընման պլանի (ՀՁԿՎՊ) Հավելված: Այս
փաստաթ ղթը կամփոփի հողի ձեռքբերման պրոցեսը և մոտեց ﬓերը
Փ լ 3 և 4-ի համար:
ՀՁԿՎՊ-ը հրապարակվել է 2015թ.
ապրիլին և ներառ մ է hողի ձեռքբերման ղեց յցներն
մանրամասները:

Փոխակրիչի երկայնքով 30 մ. բ ֆերային գոտի կլինի անվտանգ թյան նկատառ ﬓերով, որից չեն կարող օգտվել
հողօգտագործողները: Այս ազդեց թյ նը մեղմացնել նպատակով երեք
անց մ կկառ ցվի փոխակրիչի վրայով, որոնք թ յլ կտան հովիﬖերին,
անաս ններին և ﬔքենաներին անցնել փոխակրիչի վրայով՝ օգտվել փոխակրիչի մյ ս կողմ մ գտնվող հողերից:

2015թ. հ նվարից Ընկեր թյ նը
սկսեց հողերի ձեռքբերման գործընթացը Փ լ 1 և 2-ի համար. այս հողերը
մոտ էին գտնվ մ Ծրագրի ենթակառ յցներին, իսկ Փ լ 3 և 4-ի հողերը
գտնվ մ են ենթակառ յցներից ավելի
հեռ :

Ազդեց թյ նը հողօգտագործողների
և հովիﬖերի վրա

Նախատեսվ մ է սկսել Փ լ 3 և 4-ը ս.թ.
մարտից՝ ՀՁԿՎՊ-ի Հավելվածը հանրային դարձնել ց հետո: Քաջալեր մ
ենք Գնդեվազի հողատերերին ծանոթանալ այս փաստաթղթին և հարցերի
կամ առաջարկ թյ նների դեպք մ
դիﬔլ Ամ լսարի ինֆորմացիոն կենտրոն: Հողի ձեռքբերման ժամանակ բոլոր հողատերերին կտրամադրվի նաև
Հարց
պատասխան . այն կամփոփի
այն բոլոր հարցերը, որ ﬔնք ստացել
ենք համայնքից և կտրամադրի պարզաբան ﬓեր:
Հողակտորներ ձեռքբերման համար
Այսպիսով, Փ լ 3-ը կներառի 14, իսկ
Փ լ 4-ը մոտ 22 հողակտորների ձեռքբեր մ: 14 հողակտորները գտնվ մ
են տարրալվացման հարթակի տարածք մ, իսկ 22-ը՝ փոխակրիչի տակ,
որտեղ ընկած հողերն օգտագործվ մ
են հիﬓական մ որպես արոտավայր
կամ խոտհարք Գնդեվազի հովիﬖերի
կողﬕց:

v Ծրագրի դատարկ ապարների տա-

րածք մ սեզոնային հովիﬖերին անհրաժեշտ կլինի տեղափոխվել ալտերնատիվ տարածքներ: Նման հասանելի
տարածքներ կան և Ընկեր թյ նը
կհոգա, որ այնտեղ լինի ջ ր հովիվների և անաս նների համար:
v Այս տարածքը որպես խոտհարք

օգտագործող ոչ ֆորմալ հողօգտագործողներ կան Գնդեվազից, որոնց
կառաջարկվեն ալտերնատիվ տարածքներ:

Ս.թ. փետրվարի 1-ին տեղի
ունեցավ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման/ՇՄԱԳ վերաբերյալ 2-րդ հանրային լսումը
Գորայքում. առաջինը տեղի
էր ունեցել 2015թ. դեկտ. 17-ին
Գնդեվազում: Գորայքում
ներկայացվեց Ծրագրի օպտիմալացման արդյունքում
շրջակա միջավայրի վրա
ազդեցության փոփոխությունները:
Լսմանը ներկա էին Գեոթիմի, Էկոաուդիտ ընկերության
փորձագետները, ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակիցները:
Պատրաստվում է ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից տրամադըրված առաջադրանքի հաշվետվությունը:
Ս.թ. մարտի սկզբին կկազմակերպվի երրորդ լսումը՝
ներկայացնելու փոփոխված
ՇՄԱԳ-ը:

Կենսամիջոցների
վերականգնման պլանը
կիրականացվի առաջիկա
2-3 տարիների ընթացքում՝
ուղղված ազդակիր
հողատերերի կենսակերպի
բարելավմանը:

Ընկեր թյ նը 2015թ. աշնանը անցկացրել է ﬕ շարք կոնս լտացիոն
հանդիպ ﬓեր Գնդեվազի գյ ղապետարանի, աﬔնօրյա և սեզոնային
հովիﬖերի հետ՝ քննարկել Ծրագրի
ազդեց թյան և ﬔղմացման ﬕջոցառ ﬓերը:

ԱՅՍ ՀԱՄԱՐՈՒՄ ՝
ՀՁԿՎՊ-ի
հավելված
Կենսամիջոցների
վերականգնման
պլան

1

2

ՀՈՂԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ

ԿԵՆՍԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

Փ լ 3 և 4-ի ձեռքբերման գործընթացը կհետևի
ՀՁԿՎՊ- մ ներկայացված ն յն սկզբ նքներին,
որոնք կիրառվել են 2015թ. հողի ձեռքբերման ժամանակ: Ստորև բերված են այդ գործընթացի ﬕ քանի
հիﬓական ղեց յցները.

Ընկեր թյ նը մշակել է Կենսաﬕջոցների վերականգնման պլան
(ԿՎՊ) հողատերերի համար: Այս պարտավոր թյան նպատակը
ազդակիր հողատերերի կենսակերպի վերականգն ﬓ է, որը կիրականացվի տեխնիկական աջակց թյան կամ այլ ծրագրերի ﬕջոցով,
որոնք կծառայեն որպես ապր ստի կամ կենսաﬕջոցի լրաց ցիչ աղբյ ր: ԿՎՊ- մ նախատեսված ﬕ քանի Ծրագիր արդեն իրականացվ մ են.

v Ազդակիր հողակտորներն

սեփականատերերը
որոշվ մ են կադաստրային տվյալների հիման
վրա, որոնց ճշտ թյ նը ստ գվ մ է դաշտային
աշխատանքների ﬕջոցով:

v 2015թ նոյեմբերին իրականացվեցին հողի սեփա-

կանատերերի և հովիﬖերի սոցիալ-տնտեսական
հարց մ ՝ գնահատել նրանց կենսակերպը ﬕնչև
հողերի ձեռք բեր մը:
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v Գնդեվազի ոռոգման ջրագծի վերանորոգ մ գյ ղի հյ սիսային
հատված մ 150 հա տարածք ջրով ապահովել նպատակով, թ յլ
տալով Գնդեվազի բնակիչներին և ազդակիր հողատերերին նոր այգիներ հիﬓել այս տարածք մ: Ծրագրի իրականացման ժամանակ ամսեկան աշխատել են մոտ 40 տեղի աշխատողներ: Վերանորոգման
աշխատանքները կշար նակվեն 2016թ.-ին:

v Փոխհատ ցման չափը որոշվ մ է ՀՀ օրենսդր -

թյան և ﬕջազգային պահանջներին համապատասխան. կիրառվել է ՀՁԿՎՊ-ի մոտեց ﬓերը և
ն յն դր յքաչափերը: Մանրամասն հաշվարկը
(հող, բերք, ծառեր, շին թյ ններ և այլն) զետեղվ մ է նախնական պայմանագր մ, որպեսզի
յ րաքանչյ ր հողատեր ստ գի հաշվարկը:
v Հողի օտար մ կամ գերակա շահ կիրառվ մ է

ﬕայն ծայրահեղ դեպք մ, երբ ողջաﬕտ համաձայն թյ ն ձեռք չի բերվ մ հողատիրոջ հետ:

v Իրազեկ թյան դասընթացներ կազմակերպվեցին 2015թ. աշնանը
հետևյալ թեմաներով. փոքր և ﬕջին բիզնեսի ստեղծ մ, ֆինանսների
կառավար մ, արոտավայրերի կառավար մ, գյ ղական տ րիզմ:
v Անհրաժեշտ թյան և հետաքրքր թյան դեպք մ այս տարի ավելի

v Հող հողի դիմաց տարբերակը կառաջարկվի բոլոր

հողատերերին, ովքեր կգերադասեն հող՝ դրամական փոխհատ ցման փոխարեն:
v Անպիտան հողեր. եթե հողակտորը բաժանվ մ է

մասերի կամ կիսվ մ է այնպես, որ հողակտորի
ﬓացած մասը տնտեսապես շահավետ չէ, ապա
վճարվ մ է փոխհատ ց մ:
v Գանգատների ﬔխանիզմ. հողի օտարման գործ-

ընթացի ընթացք մ բոլոր անձինք կկարողանան
օգտվել Գեոթիﬕ գանգատների ﬔխանիզﬕց: Բոլոր գանգատները գրանցվ մ են. այն ստանալ ց
հետո յոթ օրվա ընթացք մ կհաստատեն նրա
ստաց մը և կպատասխանեն գանգատը ստանալ ց հետո 30 օրվա ընթացք մ:
v Խոցելի հողատերերը կհայտնաբերվեն և անհրա-

ժեշտ թյան դեպք մ նրանց կտրամադրվի լրաց ցիչ օգն թյ ն: Դրանք հիﬓական մ թոշակառ , բազմանդամ, կանանց գլխավոր թյամբ
ընտանիքները կամ այլապես սոցիալապես խոցելի
խմբերն են:

խորացված դասընթացներ կկազմակերպվեն նմանօրինակ թեմաների շ րջ:
v Հմտ թյ նների ս ցման ծրագրեր - Ընկեր թյ նը նախատես մ է շ տով սկսել 2-3 ամսյա ս ցման ծրագրեր ազդակիր հողատերերի համար, հնարավոր թյ ն ընձեռելով նրանց ձեռք բերել
տարբեր հմտ թյ ններ. անգլերեն լեզվի
ս ց մ, խոհարար թյ ն, կար
ձև, վարսահարդար թյ ն, ֆ րշետ, ավտոﬔխանիկ, այլ: Նպատակը տեղի կարող թյ նների զարգաց ﬓ է և
հնարավոր թյան ընձեռ մը՝ սկսել բիզնես, զբաղվել ձեռներեց թյամբ և եկամ տ ստեղծել :
v Տեխնիկական աջակց թյ ն - տեղի կարող թյ նների հզորաց-

ման ծրագրեր գյ ղատնտես թյան և անասնապահ թյան բնագավառ մ կսկսվեն գարնանը:

§Հողի իրավունքի ձեռքբերման և կենսամիջոցների վերականգնման պլանի¦ Հավելվածը ամբողջությամբ հասանելի
կլինի Գեոթիմի կայքում և Գնդեվազի Տեղեկատվական
Կենտրոնում:

