ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
«ՉԱՇԽԱՏՈՂ ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՃԹՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ» ԾՐԱԳԻՐ
«ՄԱՐՋԱՆ ՄԱՅՆԻՆԳ ՔՈՄՓԱՆԻ» ՍՊԸ, ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐՋԱՆԻ ՈՍԿԻԲԱԶՄԱՄԵՏԱՂԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Սույն հաշվետվությունը պատրաստվել է «ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ի կողմից իրականացվող
«Չաշխատող հանքարդյունաբերական ընկերությունների պատասխանատվությունն ԱՃԹՆ
գործընթացում» ծրագրի շրջանակներում: Ծրագիրն իրականացվում է ԱՄՆ ՄԶԳ-ի (USAID)
աջակցությամբ «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» (ԹԻՀԿ) հասարակական
կազմակերպության կողմից իրականացվող «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու
կառավարման» ծրագրի շրջանակներում։

2021թ.

1. Ընդհանուր տեղեկատվություն հանքավայրի, Ընկերության և
ազդակիր համայնքների վերաբերյալ
Մարջանի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրը գտնվում է Սյունիքի մարզում՝
Սիսիան

համայնքի

Արևիս

բնակավայրի

տարածքում:

Մարջանի

ոսկի-

բազմամետաղային հանքավայրի ընդերքօգտագործման իրավունքը պատկանում էր
«Մարջան Մայնինգ Քոմփանի» ՍՊԸ-ին:
ՀՀ սնանկության դատարանի 04.02.2019թ. վճռով Ընկերությունը ճանաչվել է սնանկ:
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների (ՏԿԵ) նախարարի 2019թ.
դեկտեմբերի 13-ի 692-Ա հրամանով դադարեցվել է «Մարջան Մայնինգ Քոմփանի»
ՍՊԸ-ի ընդերքօգտագործման իրավունքը պետական տուրքի ապառքի պատճառով, որը
01.04.2019թ-ի դրությամբ կազմել է 52 447 250 դրամ:

Ընկերությունը հրամանը

բողոքարկել է: Այնուհետև, ՀՀ ՏԿԵ նախարարի 29.07.2020թ.

թիվ 1078-Ա հրամանով

«Մարջան Մայնինգ Քոմփանի» ՍՊԸ-ի ընդերքօգտագործման իրավունքը դադարեցվել է
այս անգամ ընդերքօգտագործման թիվ ՊՎ-398 պայմանագրի 3.4 կետի 3.4.1, 3.4.4
ենթակետերով նախատեսված պայմանների խախտումները 90-օրյա ժամկետում
չվերացնելու

համար:

պարտավոր

էր

Ըստ

օգտակար

ընդերքօգտագործման
հանածոյի

պայմանագրի՝

արդյունահանումն

սկսել

Ընկերությունը
նախատեսված

պոչամբարի, վերամշակման ֆաբրիկայի կառուցման աշխատանքներն ավարտելուց
հետո: Նշված աշխատանքների կատարման ժամկետը չպետք է գերազանցեր երեք
տարին: Սակայն այդ աշխատանքները չեն իրականացվել: Վարչական վարույթի
շրջանակներում Ընկերությունը պոչամբարն ու գործարանը չկառուցելը հիմնավորել է
հանքավայրի պաշարների հաստատված չլինելու հանգամանքով: Ընկերությունը նաև
նշել է, որ ՀՀ սնանկության դատարանի վճռով սնանկ է ճանաչվել և օբյեկտիվորեն
հնարավորություն

չի

ունեցել՝

ապահովելու

պայմանագրով

ստանձնած

պարտավորությունների կատարումը:
ՏԿԵՆ-ը «Մարջան Մայնինգ Քոմփանի» ՍՊԸ-ի ընդերքօգտագործման իրավունքը
դադարեցնելու որոշումը հիմնավորել է հետևյալով. «Ընկերությունը օրենքով
սահմանված ժամկետում չի վերացրել զգուշացման հիմքերը և չի տեղեկացրել լիազոր
մարմնին դրանք վերացնելու անհնարինության մասին՝ ներկայացնելով 90 օրվա
ընթացքում զգուշացման հիմքերը վերացնելու անհնարինության փաստը հավաստող
փաստաթղթեր: Այսպիսով, բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ հետազոտության հիման
վրա գնահատելով գործով առկա բոլոր ապացույցները, հաստատված է համարվում
Ընկերության կողմից խախտում կատարելու փաստը և Ընդերքի օրենսգրքի 30-րդ

հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ կետի համաձայն՝ Ընկերության ընդերքօգտագործման
իրավունքը ենթակա է դադարեցման»: 1

«Մարջան Մայնինգ Քոմփանի» ՍՊԸ-ն, ըստ ՏԿԵ նախարարության պաշտոնական
կայքի 2, բողոքարկել է ՏԿԵ նախարարի1018-Ա 29.07.2020թ.հրամանը ևս:
«Մարջան Մայնինգ Քոմփանի» ՍՊԸ-ին Մարջանի ոսկի-բազմամետաղային
հանքի
մինչև

շահագործման

ՇԱԹՎ-29/398

թույլտվությունը

տրվել

էր 05.03.2013թ.

22.04.2033թ-ը ժամետով: Լիազոր մարմնի հետ Ընկերության ՊՎ

N-398

ընդերքօգտագործման պայմանագիրը կնքվել էր 07.03․2013թ․, 2016թ․ պայմանագրում
կատարվել են փոփոխություններ:
Հանքի շահագործման վերաբերյալ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման

եզրակացությունը

ՀՀ

շրջակա

միջավայրի

նախարարության

պաշտոնական կայքում բացակայում է:
Մարջանի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի հաստատված պաշարներն են՝
հանքաքար` 168540.0 տ, ոսկի՝
ըստ C 1 կարգի՝2.39գ/տ, ըստ C 2 կարգի՝
4.47գ/տ,
ուղեկցող տարրեր՝ արծաթ, պղինձ, ցինկ, կապար։ Հանքաքարի
արդյունահանման տարեկան թույլատրված ծավալը սահմանված է եղել 50,0 հազար
տոննա: «Մարջան Մայնինգ Քոմփանի» ՍՊԸ-ին հատկացված հանքավայրի տարածքը
կազմել է 1941,2 հա: Տարածքը գտնվում է 9 բալ և ավելի ուժգնությամբ երկրաշարժային
գոտում։
 Ազդակիր բնակավայրի մասին
ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքի Արևիս բնակավայր
Բնակչություն` 80 մարդ, որից 44 կին, 31 տղամարդ, 2 նպաստառու, 9 թոշակառու։
Ունի 6 աշակերտով 1 դպրոց: Մանկապարտեզ չունի:

1
2

http://www.mtad.am/files/legislation/667.pdf
http://mtad.am/hy/mtad27.12/

Նկար 1. Արևիս բնակավայր

Սահմանամերձ Արևիս բնակավայրը զբաղեցնում է 5856.01հա տարածք, որից
գյուղատնտեսական նշանակության հողերը` 3138 հա, այդ թվում` վարելահող` 136 հա,
խոտհարք` 114 հա, արոտ`1710 հա, այլ հողատեսք`1178 հա են կազմում:
Գյուղատնտեսական նշանակության հողերից հետո իրենց կատեգորիայով ամենամեծը
տեղը զբաղեցնում են արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական
նշանակության հողերը` 1757 հա: Անտառային հողերը զբաղեցնում են` 880 հա, որից
անտառածածկ է 621 հա: Բնակավայրերի հողերը կազմում են 19 հա, էներգետիկայի,
տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողերը` 3 հա,
հատուկ պահպանվող տարածքների հողերը` 18 հա, հատուկ նշանակության հողերը` 1
հա, ջրային հողեր` 41 հա:
Բնակչության
հիմնական
զբաղմունքը
հողագործությունն
է,
անասնապահությունը, արտագնա աշխատանքը։
Հիմնական մշակաբույսերն են ցորենը, գարին, հաճարը, կարտոֆիլը, կաղամբը:
Իրացման

շուկայի

բացակայությունը

լուրջ

վտանգ

է

ներկայացնում

գյուղատնտեսության զարգացման համար, կրճատվում են ցանքատարածությունները:
Արևիսը կրում է 1959-1992թթ-ին Մարջանի ոսկի-բազմամետաղային հանքային
դաշտի տարածքում կատարված որոնողական և երկրաբանահետախուզական
աշխատանքների արդյունքում առաջացած լցակույտերի և թափոնների բացասական
ազդեցությունը, որոնք մինչ օրս ռեկուլտիվացված չեն և համարվում են տիրազուրկ:
Արևիսի բնակիչները ոռոգում են իրենց հողերը Սիսիան գետի և վերջինիս վտակի՝
Սալվարդի ջրերով, որոնք աղտոտված են այդ թափոններից արտազատվող ծանր
մետաղներով և տոքսիկ նյութերով:
ՀՀ

շրջակա

միջավայրի

նախարարության

«Հիդրոօդերևութաբանության

և

մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2020թ-ի տվյալների համաձայն` Սիսիան գետը
գետաբերանում ունեցել է 4-րդ դասի աղտոտվածություն՝ պայմանավորված մանգանի,

երկաթի, ալյումինի և մոլիբդենի պարունակությամբ: Հատկապես բարձր է եղել
մոլիբդենի պարունակությունը3:

Նկար 2. Մարջանի ոսկի-բազմամետաղային հանքային դաշտի տարածքում տիրազուրկ
լցակույտեր (Լուսանկարները վերցված են ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության մշակած
«Մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահման արդյունքում գոյացած ընդերքօգտագործման
թափոնների լքված/տիրազուրկ արտադրական լցակույտերի և փակված օբյեկտների վերաբերյալ
տեղեկատվական բազա» փաստաթղթից)
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http://armmonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/mak_jur/mak_lracuc/das%20III%20Eramsyak%20202
0.pdf

 «Մարջան Մայնինգ Քոմփանի » ՍՊԸ-ի իրական սեփականատերերի մասին
Ըստ ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական
անձանց պետական ռեգիստրի 4՝ «Մարջան Մայնինգ Քոմփանի» ՍՊԸ-ն գրանցվել է 02․
02.2010 թվականին, որի բաժնետոմսերի 100%-ը պատկանում է միջազգային «ԳԼՈԲԱԼ
ԳՈԼԴ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ-ին (ԱՄՆ)։
«Մարջան Մայնինգ Քոմփանի» ՍՊԸ-ի առաջին իրական սեփականատերը ԱՄՆ
քաղաքացի Իան Հագուն է, ով Ընկերության բաժնետոմսերի 45,6 %-ը ձեռք է բերել 2018
թվականի փետրվարի 27-ին: Նա աշխատում է ամերիկյան «FIRIEBIRD MANAGEMENT»
ՍՊԸ-ում։
2-րդ իրական սեփականատերը ՀՀ քաղաքացի Արմեն Միքայելյանն է,
ում բաժնեմասի վերաբերյալ տեղեկատվությունը բացակայում է կայքում: Նա
միաժամանակ Ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարն է։ Որպես Արմեն
Միքայելյանի աշխատանքի վայր են նշված «Մարջան Մայնինգ Քոմափանին» ՍՊԸ-ն և
«Մեգո Գոլդ» ՍՊԸ-ն։
Ցուցակցված բաժնետոմսերով N1 միջանկյալ իրավաբանական անձ է նշված ԱՄՆ
«Գլոբալ Գոլդ Քորփորեյշն» կազմակերպությունը, որի ցուցակցման տվյալներում նշված
է «PACIFIC STOCK TRANSFER COMPANI»-ն (Ֆոնդային բորսայի անվանումը),
մասնակցության տեսակն է անուղղակի մասնակցություն, գործադիր մարմնի ղեկավարն
է Վան Կրիկորյանը:
Իրական սեփականատեր N1-ի համար որպես անուղղակի մասնակցության
միջանկյալ իրավաբանական անձ է նշված «Գլոբալ Գոլդ Քորփորեյշն»-ը (ԱՄՆ), որի
գործադիր մարմնի ղեկավարն է Վան Կրիկորյանը։
Միջանկյալ
կապիտալում

իրավաբանական
ունի

անձը

անուղղակի

կազմակերպության

կանոնադրական

մասնակցության

իրավունք

և

նշված անուղղակի մասնակցությունն իրականացնում է «Գլոբալ Գոլդ Մայնինգ» (ԱՄՆ)
և <Գլոբալ Գոլդ Արմենիա» (ԱՄՆ)

իրավաբանական անձանց կանոնադրական

կապիտալում ուղղակի մասնակցության միջոցով։
 ՇՄԱԳ եզրակացության փորձաքննական պահանջների մասին
ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում բացակայում է
Մարջանի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի շահագործման ծրագրի շրջակա
միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ) եզրակացությունը։ Առկայության
դեպքում էլ, միևնույնն է, այն ուժը կորցրած է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 7-րդ մասին
համապատասխան։
4
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2. «ՄԱՐՋԱՆ
ՄԱՅՆԻՆԳ
ՔՈՄՓԱՆԻ»
պարտավորություններն՝ ըստ ՊՎ N-398
պայմանագրի

ՍՊԸ-ի
ստանձնած
ընդերքօգտագործման

2.1. Սոցիալական պարտավորություններ
ՊՎ N-398 ընդերքօգտագործման պայմանագրում թվային առումով ազդակիր
համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերին մասնակցության կոնկրետ
պարտավորություններ նշված չեն, բացի համայնքի սոցիալական ծրագրին
մասնակցության ընդհանուր դրույթներից։
Ընդերքօգտագործման պայմանագրով ազդակիր համայնքի սոցիալ-տնտեսական
զարգացման ոլորտում պարտավորություններ չստանձնելը հակասում է Ընդերքի մասին
ՀՀ օրենսգրքի 54-րդ հոդված 4-րդ մասի 9-րդ կետի պահանջներին։
2.1.1
Համայնքի նկատմամբ ստանձնած պարտավորությունների փաստացի
կատարողականը
• Պայմանագրով
ազդակիր
համայնքի
սոցիալ-տնտեսական
զարգացման
ծրագրերին մասնակցության պարտավորություն նախատեսված չի եղել,
Ընկերությունը
2016-2017թթ.
բարեգործական
հատկացումներ,
նվիրատվություններ կամ այլ ձևով համայնքին կատարված անհատույց
օտարումներ չի կատարել։
• Ըստ Արևիս բնակավայրի վարչական ներկայացուցչի՝ Ընկերությունը
բարեգործական նպատակներով կատարել է դպրոցի շենքի վերանորոգում,
դպրոցի համար գնել է դպրոցական գույք։
2.2. Բնապահպանական պարտավորություններ
ՊՎ N-398 ընդերքօգտագործման պայմանագրով Ընկերությունը պարտավորվել
է.
1. Ապահովել ընդերքի, մթնոլորտի, հողի, անտառների, ջրերի, ինչպես նաև
շինությունների և այլ կառույցների պահպանությունն ընդերքօգտագործման հետ
կապված աշխատանքների վնասակար ազդեցությունից:
2. Ապահովել բնության, պատմամշակութային հուշարձանների պահպանությունն
ընդերքօգտագործման հետ կապված աշխատանքների վնասակար ազդեցությունից:
3. Ապահովել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացությամբ
նախատեսված պայմանները։
4. Նախագծի և օգտակար հանածոյի արդյունահանման պայմանագրի համաձայն`
վերականգնել և բարելավել ընդերքօգտագործման հետևանքով խախտված հողամասերը

(ռեկուլտիվացիա), ինչպես նաև դրանք պիտանի
օգտագործման համար, կամ բերել անվտանգ վիճակի։

դարձնել

տնտեսության

մեջ

5. Ընդերքօգտագործման պայմանագրի 2-րդ հավելվածով Ընկերությունը պարտավորվել
է հանքավայրի պաշարների վերագնահատման աշխատանքների ավարտից հետո
երկրաբանատնտեսագիտական նոր արդյունքների հիման վրա կազմել և ներկայացնել
հանքավայրի ողջ պաշարների շահագործման նոր նախագիծ: ՀՀ շրջակա միջավայրի
նախարարության մշակած «Մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման
արդյունքում
գոյացած
ընդերքօգտագործման
թափոնների
լքված/տիրազուրկ
արտադրական լցակույտերի և փակված օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվական
բազա» փաստաթղթի համաձայն 5 ՝ 1959-1992թթ-ին ձևավորված լցակույտերի և
թափոնների ռեկուլտիվացիայի խնդիրը նպատակահարմար է համարվել քննարկել այդ
աշխատանքային ծրագրի կամ տարածքի (հանքավայր, լցակույտ և այլն)
ռեկուլտիվացիայի և կոնսերվացման նախագծային փաստաթղթերի շրջանակներում:
2․3 Բնապահպանական պարտավորությունների փաստացի կատարողականը
Ուսումնասիրություններից պարզ դարձավ,
աշխատանք այդ տարածքում չի իրականացվել:

որ

որևէ

վերականգնողական

2020թ-ի հունիսի 25-ին ՀՀ սնանկության դատարանը կայացրել է «Գույքն
ուղղակի գործարքով վաճառելու թույլտվություն տալու մասին» որոշումը, որով
«Մարջան Մայինինգ Քոմփանի» ՍՊԸ-ի սնանկության կառավարչին թույլատրել է
խորհրդային տարիներին առաջացած թափոնները՝ 27000 տոննա, ուղղակի գործարքով՝
յուրաքանչյուր տոննան 17460 ՀՀ դրամով (որից արժեքը՝ 14550 ՀՀ դրամ, ԱԱՀ՝ 2910 ՀՀ
դրամ), մինչև 30.11.2020 թվականը վճարման պայմանով վաճառել «ՄԼԼ Մոթորս» ՍՊԸին: Սակայն ՀՀ ՏԿԵ նախարարությունն այդ մասով մտել է դատական վեճի մեջ՝
հիմնավորելով իր բողոքը նրանով, որ այդ արտադրական լցակույտերը (թափոնները)
տնօրինելու իրավունքը պատկանում է պետությանը, քանի որ դրանք չեն առաջացել
Ընկերության սեփական գործունեության արդյունքում: 2020 թվականի հոկտեմբերի 29ին դատարանը որոշել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների
նախարարության վերաքննիչ բողոքը բավարարել, ՀՀ սնանկության դատարանի՝
«Գույքն ուղղակի գործարքով վաճառելու թույլտվություն տալու մասին» 25.06.2020
թվականի թիվ ԵԴ/0922/04/18 որոշումը վերացնել և Մարջանի ոսկի-բազմամետաղային
հանքավայրում գտնվող 27000 տոննա թափոնակույտն ուղղակի գործարքով վաճառելու
թույլտվություն տրամադրելու հարցն ուղարկել ՀՀ սնանկության դատարան՝ նոր
քննության 6:
2.4

5
6

Հանքի փակում, ֆինանսական երաշխիքներ

http://mnp.am/uploads/1/1561026142HASHVETVUTYUN_Geraka_kayq.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/case-4.htm

ՊՎ N-398 ընդերքօգտագործման պայմանագրի համաձայն` «Մարջան Մայնինգ
Քոմփանի»

ՍՊԸ-ն

հանքի

փակման

և

դրանով

նախատեսված

ֆինանսական

պարտավորություններ չունի։ Այդ պարտավորություններն ամրագրող հավելվածն
ընդերքօգտագործման պայմանագրում բացակայում է։ Այսպիսով, այս Ընկերությունը ևս
գտնվում է այն ընկերությունների շարքում, որոնք չունեն հանքի փակման վերաբերյալ
հավելվածը, որն ընդերքօգտագործման պայմանագրի պարտադիր բաղկացուցիչ մաս
պետք է լիներ՝ համաձայն ՀՀ կառավարության ընդունած՝ ընդերքօգտագործման
պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու մասին որոշման 7։
3. «Մարջան Մայնինգ Քոմփանի» ՍՊԸ-ի ֆինանսական տվյալները՝ ըստ Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի
կայքում հրապարակված ֆինանսական հաշվետվությունների
տվյալ
Ոսկու
պարունակությամբ
թանկարժեք
մետաղի
խտանյութի
արտադրություն
Շահութահարկ,
դրամ
Եկամտային հարկ,
դրամ
Ավելացված
արժեքի հարկ,
դրամ
Ակցիզային հարկ,
դրամ
Ռոյալթի, դրամ

Բնօգտագործման
վճար, դրամ
Բնապահպանակա
ն վճարներ, դրամ
Բնապահպանակա
ն վճարներ
(մաքսային), դրամ
7

2016 թ.

2017 թ.

2018 թ

0

0

0

Հշվրկ. 0
Վճր. 0
Հշվնց. 0
Հշվրկ. 8871860
Վճր. 0
Հշվնց. 0
Հշվրկ. 0
Վճր. 0
Հշվնց. 0
Վրդրձ. 0
Հշվրկ. 0
Վճր. 0
Հշվրկ. Վճր. Հշվնց. Վրդրձ. Հշվրկ. 0
Վճր. 0
Հշվրկ. 0
Վճր. 0
Հշվրկ. 0
Վճր. 0

Հշվրկ. 0
Վճր. 0
Հշվնց. 0
Հշվրկ. 9359459
Վճր. 0
Հշվնց. 0
Հշվրկ. 0
Վճր. 0
Հշվնց. 0
Վրդրձ. 0
Հշվրկ. 0
Հշվրկ. 0
Հշվրկ. 0
Վճր. 0
Հշվնց. 0
Վրդրձ. 0
0
0
Հշվրկ. 0
Հշվրկ. 0
Հշվրկ. 0
Հշվրկ. 0

Հշվրկ. 0
Վճր. 0
Հշվնց. 0
Հշվրկ. 17477480
Վճր. 0
Հշվնց. 0
Հշվրկ. 0
Վճր. 0
Հշվնց. 0
Վրդրձ. 0
Հշվրկ. 0
Հշվրկ. 0
Հշվրկ. 0
Վճր. 0
Հշվնց. 0
Վրդրձ. 0
0
0
Հշվրկ. 0
Հշվրկ. 0
Հշվրկ. 0
Հշվրկ. 0

«Ընդերքօգտագործման պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 22
մարտի 2012թ. N437-Ն որոշում https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=75220

ՇԹ պետտուրք,
դրամ
ՇՄՊ դրամագլուխ,
դրամ
Մշտադիտարկումն
երի իրականացման
վճար, դրամ
Գույքահարկ դրամ
Հողի հարկ դրամ
Վարձակալություն
(Հողամաս), դրամ
Վարձակալություն
(Անշարժ գույք)
Վարձակալություն
(փոխադրամիջոց)
Սոց.-տնտ.
պարտավորություն
Բարեգործական
հատկացումներ
Ոչ ֆինանսական
օգն.
Աշխատատեղեր

Անհատույց
օտարումներ

4.Ընկերության

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Հշվրկ. 0
Վճր. 0
Հշվրկ. 0
Վճր. 0
0

Հշվրկ. 0
Վճր. 0
Հշվրկ. 0
Վճր. 0
0

Հշվրկ. 0
Վճր. 0
Հշվրկ. 0
Վճր. 0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 մարդ (9
ժամկետային, 9
անժամկետ)
0

14 մարդ (7
ժամկետային, 7
անժամկետ)
0

10
մարդ
(ժամկետային)

և

պետական

հաշվետվությունների

մարմինների

0

ներկայացրած

տարեկան

համեմատական վերլուծություն 2016, 2017, 2018թթ.

համար
Ընկերության,

ՀՀ

շրջակա

միջավայրի

նախարարության,

ՀՀ

տարածքային

կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և Պետական եկամուտների
կոմիտեի ներկայացրած 2016թ., 2017թ. և 2018թ. տվյալների միջև տարբերություններ չկան։

5. «Մարջան Մայնինգ Քոմփանի» ՍՊԸ կողմից Սիսիան (Արևիս) համայնքի
բյուջեին կատարած վճարումները 2016, 2017, 2018 թվականներին
•

2016թ., 2017թ. և 2018թ. Արևիս համայնքին, այնուհետև խոշորացումից հետո
Սիսիան համայնքին գույքահարկ չի վճարել։

•
•
•

•

2016թ., 2017թ. և 2018թ. Արևիս համայնքին, այնուհետև խոշորացումից հետո
Սիսիան համայնքին հողի հարկ չի վճարել։
Հողամասերի, փոխադրամիջոցների վարձավճարներ ոչ մի տարի չի կատարել։
Ընդերքօգտագործման պայմանագրով սահմանված համայնքների սոցիալտնտեսական զարգացման հետ կապված պարտավորություններ
ընդերքօգտագործման պայմանագրում չեն նախատեսվել։
Ընդերքօգտագործողի կողմից 2016-2018թթ. համայնքին կատարած
բարեգործական հատկացումներ, նվիրատվություններ կամ այլ ձևով համայնքին
կատարված անհատույց օտարումներ չեն եղել։

6. Ընկերության կողմից շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի
համալրման,

մշտադիտարկումների

բնապահպանական և բնօգտագործման

համար

վճարումների,

վճարները 2016, 2017, 2018

թվականներին
•
•
•

7.

Շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի համալրում (բազային՝ 7853000
դրամ) չի կատարել:
Մշտադիտարկումների իրականացման վճար սահմանված չէ, հատկացումներ
այդ տարիների համար չի կատարվել։
Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ չի հաշվարկել և չի վճարել։

Բնապահպանական

վճարների

նպատակային

օգտագործման,

մասհանումների և ծրագրերի վերաբերյալ
Հայաստանի ԱՃԹՆ պաշտոնական կայքում հրապարակված «Մարջան Մայնինգ
Քոմփանի» ՍՊԸ-ի հաշվետվության համաձայն՝ Ընկերությունը 2016-2018 թվականներին
բնապահպանական վճար չի վճարել պետական բյուջե: Այդ տարիներին Ընկերությունը
ներառված չի եղել «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների
նպատակային օգտագործման մասին» օրենքում: Սիսիան համայնքը չի օգտվել
մետաղական հանքերի ընդերքօգտագործման իրավունք ունեցող ընկերությունների
բնապահպանական վճարներից բնապահպանական և առողջապահական ծրագրեր
իրականացնելու համար:
2020թ-ի մայիսի 27-ին ՀՀ Ազգային ժողովն ընդունեց «Ընկերությունների կողմից
վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» օրենքում
փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը, որով այդ ցանկում

ընդգրվեցին
նաև
մետաղակական
8։
կազմակերպությունները

հանքավայրեր

շահագործող

բոլոր

7․1 Համայնքային զարգացման ծրագրերում ընկերության ներգրավվածությունը
-

Նախկին Արևիս համայնքի 2017թ զարգացման ծրագրերում «Մարջան Մայնինգ
Քոմփանի» ՍՊԸ-ի գործոնը ներառված չէ։ Համայնքում որևէ ծրագիր չի
իրականացվում։ Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակների թվում նշված
են «շրջակա միջավայրի պահպանություն», «առողջ միջավայր» եզրույթները,
սակայն այս ուղղությամբ իրականացելիք որևէ միջոցառում Արևիսի զարգացման
ծրագրում չի նշվում։

-

Սիսիան համայնքի 2017-2021թթ. զարգացման ծրագրում

«Մարջան Մայնինգ

Քոմփանի» ՍՊԸ-ի գործոնը նույնպես ներառված չէ։

8. Այցելությունների արդյունքում հարցումների վերլուծություն
Արևիս բնակավայրի բնակիչների փոքր թվով պայմանավորված՝ հնարավոր չէր
ապահովել

հարցազրույցի մեջ

մեծաթիվ

ընդգրկվածությունը, սակայն ինչպես

Սիսիանի փոխհամայնքապետի, այնպես էլ բնակավայրի վարչական ներկայացուցչի
և բնակիչների հետ անցկացրած հարցումներից պարզվեց հետևյալը՝
-

Ընդերքօգտագործման
Ընկերության

պայմանագիր

սոցիալական

կնքելիս՝

համայնքը

պատասխանատվության

չի

ներգրավվել

հարցերի

քննարկման

գործընթացին և չի արտահայտել իր դիրքորոշումը պայմանագրի կնքման
ժամանակ
-

Հանքավայրի հարակից տարածքում առկա են

1953-1992թթ.

հանքավայրի

հետազոտությունների արդյունքում հանված լցակույտերի մեծ կուտակումներ,
որոնք իրենցից շրջակա միջավայրի աղտոտման լուրջ վտանգ են ներկայացնում։
Մասնավորապես, այնտեղից շարունակվում են փոշու արտանետումները, իսկ
գետն ունի կաթնավուն գույն։
-

Արևիսի վարչական ներկայացուցիչը և բնակիչները դրական են տրամարված
հանքավայրի շահագործմանը՝ դրա մեջ տեսնելով աշխատատեղերի բացման
հնարավորություններ

և

իրենց

սոցիալ-տնտեսական

խնդիրների

լուծման

ճանապարհ։
-

Հողերի վարձակալության պայմանագիր չի կնքվել համայնքապետարանի հետ,
ինչի բացակայությամբ էլ պայմանավորում են ընկերության կողմից տեղական
հարկերի և տուրքերի չվճարման հանգամանքը։
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-

Հարցման մասնակիցները նշեցին, որ հանքի հետազոտման փուլում այդ
աշխատանքներում Արևիս բնակավայրից ներգրավված է եղել 5 ընտանիք։

-

Հարցվածները

կարծում

են,

որ

բացառությամբ

հանքարդյունաբերության,

համայնքի զարգացման ուղիներից են էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական
կուլտուրաների

մշակումը,

հումքի

վերամշակման

փոքր

արտադրամասի

հիմնումը, անասնապահության և զբոսաշրջության զարգացումը, որին սակայն
խոչընդոտում է համայնքային բյուջեի սղությունը, պետական աջակցության փոքր
ծավալները, համապատասխան մասնագետների և բավարար աշխատուժի,
ինչպես նաև ոռոգման ջրի պակասը։
-

Հարցվածները հիմնականում շրջակա միջավայրի աղտոտվածության և իրենց
առողջական վիճակի հնարավոր կապի մասին բավարար չափով իրազեկված չեն։
Կարծում են, որ հանքավայրը քանի որ 7-8 կմ հեռու է բնակավայրից, ապա իրենց
վրա չի կարող բացասական ազդեցություն ունենալ։

-

Բնակավայրի բժշկական սպասարկման կետն, ըստ հարցվածների, անհրաժեշտ է
համալրել նոր՝ առաջին անհրաժեշտության սարքավորումներով:

-

Հետագայում հանքարդյունահանման պարագայում առաջարկվեց հանքավայրը
շահագրծող ընկերության և համայնքի միջև ստեղծել բաց հարթակ՝ կազմակերպել
քննարկումներ, որը կապահովի հանքավայրի շահագործման գործընթացի
թափանցիկությունը,

ազդակիր

հաշվետվողականության

համայնքի

բարձրացումը,

նկատմամբ

ազդակիր

համայնքի

ընկերության
նկատմամբ

սոցիալական պատասխանատվության ստանձնումը։

9. Եզրակացություն
1. Շահագործման
թույլտվություն
ստանալուց
հետո
Ընկերությունն
արդյունահանման աշխատանքներ չի իրականացրել՝ չապահովելով Ընդերքի
մասին ՀՀ օրենսգրքով սահմանվող ընդերքի ողջամիտ և համալիր օգտագործումը,
խախտելով Օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 1-ին 6-րդ մասի պահանջները:
2. Ընկերությունը շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի համալրում չի
կատարել,
բնապահպանական
և
առողջապահական
պահանջվող
մշտադիտարկումների իրականացման վճարներ չի մուծել, բնապահպանական
հարկեր չի հաշվարկել և չի մուծել, գունավոր, սև և հազվագյուտ մետաղների
յուրաքանչյուր հանքավայրի օգտագործման (շահագործման) թույլտվության
տրամադրման համար պետական տուրք չի մուծել, հողի հարկ չի մուծել՝
խախտելով
Ընդերքի
մասին
ՀՀ
օրենսգրքի
69-րդ
հոդվածի
և
ընդերքօգտագործման պայմանագրի պահանջները։ Այսինքն, իր անգործության
հետևանքով
բացասական ազդեցություն է թողել ՀՀ պետական բյուջեի
կանխատեսումների գործընթացի վրա։

3. Ընդերքօգտագործման պայմանագիր կնքելիս՝ համայնքը չի ներգրավվել
Ընկերության սոցիալական պատասխանատվության հարցերի քննարկման
գործընթացին և չի արտահայտել իր դիրքորոշումը պայմանագրի կնքման
ժամանակ։
4.

5.
6.

7.

8.

ՊՎ/398 ընդերքօգտագործման պայմանագիրը կնքվել է Ընդերքի մասին ՀՀ
օրենսգրքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 9-րդ կետի պահանջների խախտմամբ, այն
չունի համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում ստանձնած
պարտավորությունների չափի և կատարման ժամկետների վերաբերյալ
դրույթներ։
Ընկերությունը չի ապահովել օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծի
պահանջների կատարումը։
Ընկերությունը չի ապահովել օգտակար հանածոյի արդյունահանված տարածքի,
արդյունահանման ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերի
տեղադիրքի և դրանց հարակից համայնքների բնակչության անվտանգության և
առողջության ապահովման նպատակով մշտադիտարկումների համար
նախատեսված վճարի վճարումը՝ խախտելով Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի 59-րդ
հոդվածի 1-ին մասի և ընդերքօգտագործման պայմանագրի պահանջները։
Այս Ընկերության, ինչպես նաև մի քանի այլ ընկերությունների համար օգտակար
հանածոյի արդյունահանված
տարածքի,
արդյունահանման
ընթացքում
առաջացած արտադրական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց հարակից
համայնքների բնակչության անվտանգության և առողջության ապահովման
նպատակով
մշտադիտարկումների
իրականացման
համար
վճար
ՀՀ
բնապահպանության նախարարության կողմից չի սահմանվել, ինչը ՀՀ
կառավարության 2013 թվականի հունվարի 10-ի «Օգտակար հանածոների
արդյունահանված տարածքի, արդյունահանման ընթացքում առաջացած
արտադրական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց հարակից համայնքների
բնակչության անվտանգության ու առողջության ապահովման նպատակով
մշտադիտարկումների իրականացման, վճարների չափերի հաշվարկման և
վճարման կարգը սահմանելու մասին» N 22-Ն որոշման պահանջների խախտում
է։
Ընդերքօգտագործման պայմանագրում
չի ամրագրվել հանքի փակման
միջոցառումների և հանքի փակման ծրագրի իրականացման ֆինանսական
երաշխիքների մասին բաժինը, ինչը ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի
22-ի
N
437-Ն
որոշման
պահանջների
խախտում
է։ Միաժամանակ, ընդերքօգտագործման հայտի քննարկման գործընթացում չեն
պահանջվել հանքի փակման ծրագիրը, ինչը Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի 49-րդ
հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետի զ) ենթակետի խախտում է։

Սույն հաշվետվությունը ստեղծվել է Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման
գործակալության միջոցով: Այստեղ արտահայտված տեսակետները /կամ նյութի բովանդակությունը/ միմիայն
հեղինակներինն են և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:

