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1.   Ընդհանուր  տեղեկատվություն  հանքավայրի, ընկերության և ազդակիր 
համայնքների վերաբերյալ   

Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրը գտնվում է ՀՀ  Լոռու մարզում՝ 
Ստեփանավան համայնքի վարչական տարածքում: Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային 
հանքավայրի կենտրոնական տեղամասի ընդերքօգտագործման իրավունքը պատկանում 
է «Սագամար» ՓԲԸ–ին:   

 Շահագործման թույլտվություն՝ 03.04.2012թ., ՇԱԹՎ-29/093  
 Թույլտվության ժամկետը՝   20.10.2012-01.03.2049թթ. 
 Հանքավայրի մակերեսը՝ 69,6 հա 
 Ընդերքօգտագործման պայմանագիր՝ 20․12․2012թ. ՊՎ-093   
 ՇՄԱԳ եզրակացություն՝ ԲՖ 32   22.05.2015թ.,   Ա կատեգորիա 
 Տարեկան թույլատրելի արդյունահանման ծավալը՝ 500,0 հազար տոննա 
 Ազդակիր համայնք՝ Ստեփանավան համայնք, Ուրասար բնակավայր 
 Ընկերությունում զբաղվածների թիվը՝ 2017թ-ի դրությամբ 58 մարդ։ 
 Հանքաքարի հաստատված պաշարները՝ հանքաքար՝ 14 647,0 հազար տոննա, 

ոսկի՝ 12316,4 կգ, արծաթ՝ 161,2 տոննա, պղինձ՝ 158,6 հազար տոննա, ցինկ՝ 381,0 
հազար տոննա, կապար՝ 178,1 հազար տոննա, կադմիում՝ 2358,2 տոննա, բիսմութ՝ 
83,0 տոննա, սելեն՝ 69,3 տոննա, ծծումբ՝ 355,3 հազար տոննա։ 

 
Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրում հանքաքարի արդյունահանման 

աշխատանքները 2015 թ-ից դադարեցված են, ինչը հաստատվում է նաև Հայաստանի 
Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹՆ) պաշտոնական 
կայքում հրապարակված Ընկերության հաշվետվությամբ1, համաձայն որի «Սագամար» 
ՓԲԸ-ն 2016-2017թթ. արդյունահանում չի իրականացրել։ 

 «Սագամար» ՓԲԸ-ի իրական սեփականատերերը  

«Սագամար» ՓԲԸ-ն գրանցվել է 2002 թ-ի փետրվարի 14-ին: ԱՃԹՆ 
շրջանակներում ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց 
պետական ռեգիստրի գործակալության կայքում  հրապարակված Ընկերության 
հայտարարագրի համաձայն2՝  ներկայացված է երեք իրական սեփականատեր: 

Առաջին իրական սեփականատերն Ընկերության գլխավոր տնօրեն Սամվել 
Չոբանյանն է, ով նաև «Մոլիբդենի աշխարհ» ՍՊԸ-ի տնօրենն է: Սամվել Չոբանյանին 
պատկանող բաժնեմասի չափը հրապարակված չէ: 

Երկրորդ իրական սեփականատերը ՌԴ քաղաքացի Դմիտրի Կորժևն է, ում 
մասնակցության չափաբաժինը  29.66% է,  ով այդ մասնաբաժինը ձեռք է բերել 2008 թ-ի 
հունիսի 24-ին, ընկերության կանոնադրական կապիտալում ունի մասնակցություն 
փոխկապակցված ֆիզիկական անձի/անձանց հետ: 

Երրորդ իրական սեփականատերը ՌԴ քաղաքացի Դմիտրիի Տրոիցկիին է, ում 
մասնակցության չափաբաժինը  70,34 % է,  ով այդ մասնաբաժինը ձեռք է բերել 2008 թ-ի 

1 https://reports.eiti.am/hy/report/search/company-pdf/?year=2017&company=17   
2 https://www.e-register.am/am/companies/1267708/beneficiary.pdf 
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հունիսի 24-ին, Ընկերության կանոնադրական կապիտալում ունի մասնակցություն 
փոխկապակցված ֆիզիկական անձի/անձանց հետ: 

Ընկերության ռուս սեփականատերերի աշխատանքի վայրի վերաբերյալ տվյալները 
հայտարարագրում բացակայում են:  

Սեփականատերերի միջանկյալ ընկերությունների շղթան 

Կորժևի և Տրոիցկիինի համար որպես միջանկյալ ընկերություն գործում է 
Կիպրոսում գրանցված «Գլոբալ Մեթալզ (Արմ) Լիմիթեդ»-ը: Այս ընկերության միջոցով 
Կորժևի և Տրոիցկիինի համար որպես միջանկյալ ընկերություն գործում է նաև Միացյալ 
Թագավորության Մեն կղզում գրանցված «Էուլաքոն Լիմիթեդ»-ը: 

Ազդակիր համայնքի մասին 

Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային հանքի ազդակիր բնակավայրերն են 
Ստեփանավան քաղաքը և Ուրասար գյուղը: 

Ստեփանավան համայնքի (Ստեփանավան քաղաք, Ուրասար բնակավայր, 
Կաթնառատ բնակավայր)  հիմնական բնակչության թիվը՝ 20527  մարդ, որից՝ 10133  
կին,10394  տղամարդ,   1130  նպաստառու,  5538  թոշակառու:  Ստեփանավան համայնքն 
ունի  8 դպրոց՝ 1929 աշակերտ, 4 մանկապարտեզ՝ 415 սան: Ունի հիվանդանոց, 
պոլիկլինիկա: Տարբեր գործատուների մոտ և տնային տնտեսություններում զբաղված 
աշխատողների թիվը  2087 հոգի է։ Բնակչության հիմնական զբաղվածությունը՝ 
հողագործություն, անասնապահություն, վարձու աշխատանք, արտագնա աշխատանք: 
Համայնքի սոցիալ-տնտեսական դժվարությունները՝ աշխատատեղերի բացակայություն, 
ցածր աշխատավարձ, ոռոգման ջրի պակաս, հողի և ջրի աղտոտվածություն, 
գյուղատնտեսական մթերքի իրացման շուկայի սահմանափակություն: 

2.  «Սագամար» ՓԲԸ-ի ստանձնած պարտավորություններն՝ ըստ 20․12․2012թ .ՊՎ-093  
ընդերքօգտագործման պայմանագրի   
 
2.1.  Սոցիալական պարտավորություններ 
 
Ըստ 20․12․2012թ. ՊՎ-093  ընդերքօգտագործման պայմանագրի` ընկերությունն 
ազդակիր համայնքների նկատմամբ ունի հետևյալ սոցիալական 
պարտավորությունները.3  

1․ Յուրաքանչյուր 3 տարին մեկ Ստեփանավան քաղաքի և Ուրասարի գյուղի 
զարգացման սոցիալ-տնտեսական ծրագրերին պարտավորվել է  հատկացրել է 1,5 մլն. 
դրամ գումար: 

 2․ Յուրաքանչյուր 3 տարին մեկ  Արմանիս թաղամասի  աղբյուրների կատաժի և 
վերանորոգման համար 1,0 մլն. դրամ և յուրաքանչյուր 5 տարին մեկ համայնքի ջրագծերի 
վերանորոգման համար՝1,0 մլն. դրամի ներդրումներ: 

3 http://www.minenergy.am/storage/files/pages/pg_3018375290226_Paymanagir_093.pdf  
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 3․ Տարին մեկ անգամ Ստեփանավան քաղաքի փողոցների վերանորոգման համար 
կատարել  1,5 մլն.  դրամի ներդրումներ: 

4․ Ամեն տարի ազդակիր համայնքների երիտասարդների ուսման ծախսերում 
ցուցաբերել  1,0 մլն. դրամի օգնություն: 

5․ Միջհամայնքային ճանապարհների շինարարության և վերանորոգման ժամանակ, 
ըստ անհրաժեշտության, տրամադրել  շինտեխնիկա կամ շինանյութ։ 

2.1.1  Համայնքների նկատմամբ ստանձնած  սոցիալական պարտավորությունների 
փաստացի կատարողականը  

Սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում ստանձնած պարտավորությունները և 
բարեգործական հատկացումները Ընկերությունը համայնքին չի կատարել։ 

- Ըստ Ընկերության՝ Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի կայքում հրապարակված 
հաշվետվության՝ Ուրասար բնակավայրի դպրոցին  2017թ.  նվիրել է  65000,0 դրամ 
արժողությամբ մոնիտոր և ստեղնաշար։ 2017թ. Ուրասարի և Արմանիսի 
դպրոցների համար կազմակերպել է  ամանօրյա միջոցառում՝ 362613 դրամ 
գումարի ֆինանասական ներդրումով։ 

- Ըստ Ընկերության ԷկոԼուրին ուղղված 04.08.2020թ. թիվ 32-20 նամակի՝ 
Ընկերությունը  սեփական նախաձեռնությամբ 2017, 2018, 2019թթ. համար  
Ստեփանավանի Արմանիս և Ուրասար համայնքների սոցիալ-տնտեսական 
ոլորտում իրականացրել է միջոցառումներ 2.009.388  ՀՀ դրամի չափով: 

 
2.2 Բնապահպանական պարտավորություններ   

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 փորձագքննական 
եզրակացությանբ նախատեսված պայմաննները։ 

2.2.1 Բնապահպանական պարտավորությունների փաստացի կատարողականը  

Ուսումնասիրություններից պարզ դարձավ, որ որևէ վերականգնողական աշխատանք 
այդ տարածքում չի իրականացվել:  

- Չնայած նրան, որ հանքավայրը չի շահագործվում, թունավոր թափոններից 
աղտոտվածությունը տարածվում է մոտակա հողերում (Նկար 1) 



 

Նկար 1.Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային հանքի շրջակա տարածք 

- Հանքի տարածքից Չքնաղ  գետ են ներհոսում հանքի թթվային արտահոսքերը` 
դառնելով ձկների  զանգվածային  անկման  պատճառ (Նկար 2) 
 

 
Նկար 2. Չքնաղ գետի աղտոտում 

 

-  Լցակույտերից և հանքավայրի տարածքից փոշին սփռվում է  համայնքի, 
հողատարածքների ու արոտավայրերի վրա 

- Ընկերությունը, անտեսելով բնապահպանական նորմերը, հանքի մեծածավալ 
թափոնները լցրել է Չքնաղ գետի  ձորակ, որտեղից անձրևաջրերում լուծված 
թունավոր նյութերը լցվում են գետ (Նկար 3)  

 
Նկար 3. Չքնաղ գետի կիրճի աղտոտում 

 
- Չի կատարվել ՇՄԱԳ փորձաքննական եզրակացության պահանջը, չի ավարտվել 

հողերի գործառնական նշանակության փոփոխության գործընթացը /Ընկերության 
ԷկոԼուրին ուղղված 04.08.2020թ. թիվ 32-20 նամակ, Ստեփանավանի 
համայնքապետարանի պաշտոնական կայք4/: 
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- Մինչ ուսումնասիրությունների պահը չէին կատարվել Topas-Տ55 մակնիշի 
մաքրման կայանի տեղափոխման և տեղադրման աշխատանքները:  

2.3    Հանքի փակում, հանքի փակման ծրագրով նախատեսված պարտավորությունները  

Համաձայն ընդերքօգտագործման պայմանագրի` «Սագամար» ՓԲԸ-ն հանքի փակման 
և ֆինանսական երաշխիքների մասով ստանձնել է հետևյալ պարտավորությունները՝ 

• «Խախտված հողատարածությունների վերականգնում», որի կատարման ժամկետը 
սահմանված է 3 տարի, իսկ ներդրումների չափը՝ 13099.45 հազար դրամ 

• «Արտադրական հրապարակի ապամոնտաժում, սարքավորումների 
տեղափոխում», որի կատարման ժամկետը սահմանված է 1 տարի, իսկ 
ներդրումների չափը՝ 6000 հազար դրամ 

• «Մոնիթորինգի իրականացում», որի կատարման ժամկետը սահմանված է 5 տարի, 
իսկ ներդրումների չափը՝ 11780 հազար դրամ 

• «Նախազգուշացնող արգելափակող միջոցների տեղադրում», որի կատարման 
ժամկետը սահմանված է 2 ամիս, իսկ ներդրումների չափը՝ 2000 հազար դրամ 

Հանքի փակման ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման համար 
ամբողջ ծախսը կազմում է 32879.45 հազար դրամ։ Նշված գործողությունների և ծախսերի 
կատարողականն այս պահին հնարավոր չէ գնահատել, քանի որ, համաձայն ՀՀ ընդերքի 
մասին օրենսգրքի, Ընկերությունը պարտավոր է հանքի փակման ծրագիրը ներկայացնել 
հանքավայրի շահագործման աշխատանքների ավարտից 2 տարի առաջ։ 
Մասնավորապես, ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքի 58.1-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն, 
 «Օգտակար հանածոյի արդյունահանման իրավունք ունեցող անձն օգտակար հանածոյի 
արդյունահանման թույլտվության գործողության ժամկետի ավարտից երկու տարի առաջ 
դիմում է լիազոր մարմին՝ հանքի փակման ծրագիրն օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով փորձաքննության ենթարկելու համար»։ 

«Սագամար» ՓԲԸ-ի հետ կնքված ընդերքօգտագործման պայմանագրի համաձայն, 
հանքավայրի շահագործման վերջնաժամկետ էր սահմանված 2013թ. ապրիլի 6-ը, որը 
հետագայում երկարաձգվել է մինչև 2049թ. մարտի 1-ը։ Այսպիսով, հանքի փակման 
ծրագրի շրջանակներում գործընթացներ կարող են սկսվել, իսկ ծախսային մասը կարող է 
գնահատվել միայն հանքի վերջնական փակումից 2 տարի առաջ, եթե, իհարկե, այդ 
ժամկետը կրկին չերկարաձգվի։ 

3.  ԲՖ 32   22.05.2015թ., «ՍԱԳԱՄԱՐ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված Արմանիսի ոսկի-
բազմամետաղային հանքավայրի ընդլայնման աշխատանքային  նախագծի վերաբերյալ» 
դրական եզրակացության փորձաքննական պահանջներն են՝  

1. Մինչև գործունեության իրականացումն անհրաժեշտ է ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով ստանալ համապատասխան համաձայնությունները և 
թույլտվությունները՝ ներառյալ ՀՀ կառավարության որոշումը՝ հողերի 
գործառնական նշանակության փոփոխության վերաբերյալ: 

2. Անհրաժեշտ է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության գնահատման և փորձաքննության ներկայացնել օգտակար 
հանածոների հանքավայրի խախտված տարածքների վերականգնման 



(ռեկուլտիվացիայի) նախագծային փաստաթղթերը (Համաձայն «Շրջակա 
միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ 
օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասի թ) կետի): 

3. Համաձայն նախագծի՝ բացահանքի վերջնական եզրագծի հարավ-արևմտյան կողի 
1600մ նիշից վերև ընկած 4 մարվող հանքաստիճանների տարածքներն ընկած են 
սողանքային կուտակումների տիրույթում, ուստի աշխատանքների 
իրականացման ընթացքում, ելնելով տեղանքի յուրահատկություններից, 
անհրաժեշտ է խստագույնս հետևել նախագծային փաստաթղթերում ամրագրված 
տեխնոլոգիական նախագծման նորմերին և բնապահպանական պահանջներին, 
իսկ դրանց չբավարարման դեպքում ներառել լրացուցիչ միջոցառումներ՝ 
պարտադիր կարգով պահպանելով բնապահպանական, կառուցման և 
շահագործման հետ կապված բոլոր նորմերը: 

4. Մինչև գործունեության իրականացումն անհրաժեշտ է ավարտին հասցնել Topas-
Տ55 մակնիշի մաքրման կայանի տեղափոխման և տեղադրման աշխատանքները՝ 
համաձայն «05» մայիսի 2015թ. N05/05/2015 պայմանագրի պահանջների: 

5. Նախատեսվող հանքավայրի շահագործման գործընթացում շրջակա միջավայրը 
փոշու արտանետումներից պաշտպանելու նպատակով անհրաժեշտ է 
հանքաքարի տեղափոխումն իրականացնել ծածկված տրանսպորտային 
միջոցներով, ինչպես նաև նախատեսել տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների հետ համաձայնեցված ծրագրով հարակից տարածքների, 
ծառատնկման և կանաչապատման աշատանքներ:  

6.  Ջրային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման՝ Չքնաղ գետից  թարմ 
տեխնիկական ջրապահանջը կրճատելու (ջրերի ընդհանուր հոսքը բացհանքի 
տարածքից՝ 270,94 մ3/ժամ, իսկ ստորգետնյա թիվ 4 բովանցքի հորիզոնից մինչև 
ներքև ջրերի հաշվարկային ելքը՝ 35,8 մ3/ժամ) նպատակով անհրաժեշտ է մինչև 
ստորգետնյա հանքավայրի շահագործման աշխատանքների ավարտը 
(լեռնակապիտալ աշխատանքներ՝ 4 տարի)  նախատեսել շրջանառու ջրի 
համակարգ՝ տարածքից հեռացվող ջրերի օգտագործմամբ։ 

7. Շինարարության և  շահագործման  ընթացքում առաջացած շինաղբի (կենցաղային 
աղբ) հեռացումը, ինչպես նաև ջրօգտագործումն անհրաժեշտ է իրականացնել ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ 

8. Գործունեության ընթացքում իրականացվող շրջակա միջավայրի բաղադրիչների՝ 
ջուր, օդ, հող և այլն, մոնիթորինգի,  հետնախագծային միջոցառումների 
իրականացման և վերլուծության հաշվետվությունը պետք է հասանելի լինի 
պետական շահագրգիռ մարմինների և հանրության համար։ 

4. Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի կայքում հրապարակված «Սագամար» ՓԲԸ-ի ընդհանուր 
ֆինանսական հաշվետվությունում ներկայացված  տվյալներ  

տվյալ 2016 թ. 2017 թ. 
Պղնձի 
հանքաքարեր և 
խտահանքեր, 
արտադրություն 

0 
 

0 

Շահութահարկ, 
դրամ 

Հշվրկ. 3714052 
Վճր. 0 

Հշվրկ. 228052 
Վճր. 70000 



Հշվնց. 3714052 Հշվնց. 2584052 
Եկամտային հարկ, 
դրամ 

Հշվրկ. 122571819 
Վճր. 84000000 
Հշվնց. 38571819 

Հշվրկ. 30409000 
Վճր.9572119 
Հշվնց. 20836881 

Ավելացված 
արժեքի հարկ, 
դրամ 

Հշվրկ. 0 
Վճր. 14088483 
Հշվնց. 0 
Վրդրձ. 791863003 

Հշվրկ. 8115228 
Վճր. 8115228 
Հշվնց.  35504665 
Վրդրձ. 94453645 

Ակցիզային հարկ, 
դրամ 

Հշվրկ. 0 
Վճր. 0 

Հշվրկ. 0 
Հշվրկ. 0 

Ռոյալթի, դրամ Հշվրկ. 0 
Վճր. 80200000 
Հշվնց. 0 
Վրդրձ. 0 

Հշվրկ. 0 
Վճր. 731215214 
Հշվնց. 0 
Վրդրձ. 36000000 

Բնօգտագործման 
վճար, դրամ 

Հշվրկ. 0 
Վճր. 0 

Հշվրկ. 0 
Վճր. 0 

Բնապահպանակա
ն վճարներ, դրամ 

Հշվրկ. 0 
Վճր. 0 

Հշվրկ. 0 
Վճր. 0 

Բնապահպանակա
ն վճարներ 
(մաքսային), դրամ 

Հշվրկ. 0 
Վճր. 0 

Հշվրկ. 0 
Վճր. 0 

ՇԹ Պետտուրք, 
դրամ 

10000000 10000000 

ՇՄՊ դրամագլուխ, 
դրամ 

0 0 

Մշտադիտարկումն
երի իրականացման 
վճար, դրամ 

0 0 

Գույքահարկ 
(Ստեփանավան) , 
դրամ 

Հշվրկ. 2308982 
Վճր. 2308982 

Հշվրկ. 2309169 
Վճր. 2309169 

Հողի հարկ 
(Ստեփանավան) , 
դրամ 

Հշվրկ. 2037600 
Վճր. 2037600 

Հշվրկ. 2037600 
Վճր. 2037600 

Վարձակալություն 
(Հողամաս), դրամ 

0 600000 

Վարձակալություն 
(Անշարժ գույք) 

Ստեփանավան 
600000 
Ուրասար խոշ. առաջ 
800 000 

Ստեփանավան 0 

Վարձակալություն 
(փոխադրամիջոց) 

0 0 

Սոց.-տնտ. 
պարտավորություն  
(Ստեփանավան) 

0 0 



Բարեգործական 
հատկացումներ 
(Ստեփանավան) 

0 0 

Ոչ ֆինանսական 
օգն. 

0 Ուրասարի դպրոցին՝ 
Մոնիտորեւ 
ստեղնաշար, 
արժեքը՝ 65010 դրամ  
Ուրասարի և 
Արմանիսի 
դպրոցներին՝ 
ամանօրյա 
միջոցառման 
կազմակերպում և 
նվերներ, արժեքը՝ 
362613 դրամ 
 

Տուգանք, դրամ  - 1742000 
10238000 

Աշխատատեղեր 211 մարդ 58 մարդ 
Անհատույց 
օտարումն. 

0 0 

 
5. «Սագամար» ՓԲԸ-ի կողմից Ստեփանավան համայնքի բյուջեին կատարած 
վճարումները 2016, 2017 թվականներին՝ ըստ «Սագամար» ՓԲԸ-ի հաշվետվության 

 -  2016թ․ Ստեփանավան համայնքին  վճարել է 2309196 դրամ գույքահարկ, 203760 
դրամ հողի հարկ, 600000 դրամ հողամասի վարձակալության համար 

- 2017թ. Ստեփանավան համայնքին  վճարել է 2309169 դրամ գույքահարկ,                
2037600 դրամ հողի հարկ, 600000 դրամ հողամասի վարձակալության համար 

- 2017թ Ստեփանավան համայնքից  օտարված հողամասի համար վճարել է  
6308044 դրամ5։ Այս թիվը, սակայն արտացոլված չէ Ընկերության 
հաշվետվությունում, այլ արտացոլված է ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարության հաշվետվության մեջ: 

Գույքահարկի վճարման մասով Ընկերության ներկայացրած տվյալների և ՀՀ 
տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 2016թ. 
տվյալների միջև կան որոշակի տարբերություններ։ Մասնավորապես, Ընկերությունը 
ներկայացրել է հաշվետու տարում  Ստեփանավան համայնքին վճարված 2308982 դրամ 
գույքահարկ, մինչդեռ նախարարությունը նույն ժամանակահատվածի համար 
հրապարակել է 2309196 դրամ վճարված գույքահարկ։   

Տվյալները տարբերվում են նաև անշարժ գույքի վարձակալության մասով: 
Ընկերության տվյալների համաձայն՝ վերջինս Ստեփանավան քաղաքին վճարել է 600000 

5 https://reports.eiti.am/hy/report/search/state-body-pdf/?year=2016&state-body=2  
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դրամ անշարժ գույքի վարձակալության վճար, իսկ Ուրասար գյուղին՝ խոշորացումից 
առաջ՝ 800000 դրամ։ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարության 2016թ. տվյալներում այս տեղեկությունը բացակայում է։     

2017թ. տվյալներում տարբերություններ չկան։ 

6. Ընկերության կողմից  2016, 2017 թվականներին կատարված շրջակա միջավայրի 
պահպանության դրամագլխի համալրման, մշտադիտարկումների համար, 
բնապահպանական և բնօգտագործման  վճարների մասին 

- «Սագամար» ՓԲԸ-ի համար շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի համար 
բազային չափը սահմանված է 46500450,0 դրամ:  2016թ. դրամագլխին վճարվելիք   
գումարի չափը   կազմում էր  1001440 դրամ, ինչը չի վճարվել Ընկերության կողմից։ 

- 2017թ. համար հաշվարկված է 1001440 դրամ, ինչը նույնպես չի վճարել։ 
- Ընկերություն բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ հիշյալ տարիների 

համար չի հաշվարկել և չի վճարել, բացառությամբ  ԵԱՏՄ անդամ չհամարվող 
երկրներից ներմուծված ապրանքների համար ՀՀ մաքսային սահմանում գանձված 
197951 դրամ  բնապահպանական  վճարից։ 

- 2016-2017թթ-ին մշտադիտարկումների իրականացման համար Ընկերությունը չի 
վճարել:  

Շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի համալրման մասով ընկերության 
ներկայացրած տվյալների և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության հրապարակած 
տվյալների միջև ինչպես 2016թ.  այնպես էլ 2017թ. տվյալներում տարբերություններ չկան։ 

7. Բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման, մասհանումների և 
ծրագրերի վերաբերյալ  

Հայաստանի ԱՃԹՆ պաշտոնական կայքում հրապարակված «Սագամար» ՓԲԸ-ի  
հաշվետվության համաձայն՝ Ընկերությունը 2016 և 2017 թվականներին 
բնապահպանական վճար չի վճարել պետական բյուջե: 

Մինչ 2020 թ-ը «Սագամար» ՓԲԸ-ն ներառված չի եղել «Ընկերությունների կողմից 
վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ 
օրենքում, ինչի հետևանքով Ընկերության բնապահպանական վճարներից ազդակիր 
համայնքները չեն օգտվել բնապահպանական և առողջապահական ծրագրերի 
իրականացման 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 
օրենքը6, և օրենքում նշված ընկերությունների ցանկում ընդգրվեցին մետաղակական 
հանքավայրեր շահագործող բոլոր կազմակերպությունները։ 

8.  Համայնքային զարգացման ծրագրերում «Սագամար» ՓԲԸ-ի ներգրավվածությունը   

6 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=143032 
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ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքի 2017-2021 թթ.հնգամյա զարգացման 
ծրագրում7  «Սագամար» ՓԲԸ-ի վերաբերյալ ընդամենը նշված է. «Այժմ համայնքի 
գլխավոր արտադրական ձեռնարկությունը հանքաքարի վերամշակմամբ զբաղվող 
«Սագամար» հանքարդյունաբերական կոմբինատն է, որը պղնձի և ցինկի խտանյութ է 
վերամշակում: Տարեկան մոտ 8 հազար տոննա արտադրանք է տալիս, նախատեսված է 
400 աշխատողի համար: Այս պահին կոմբինատը դադարեցրել է գործունեությունը, 
սակայն 2017 թ-ին նախատեսվում է շարունակել աշխատանքները»:  Մինչդեռ կոբինատը 
2015-ից առ 2020 թվականը չի աշխատում: 

Հնգամյա զարգացման ծրագրում «Համայնքում զբաղվածների բաշխվածությունն 
ըստ ոլորտների (մարդ)» բաժնում նշված է, որ հանքագործական արդյունաբերությունում 
զբաղված է 431 մարդ: Մինչդեռ  Հայաստանի ԱՃԹՆ շրջանակներում «Սագամար» ՓԲԸ-ի 
տրամադրած 2017թ. հաշվետվության համաձայն՝ «Սագամար» ՓԲԸ-ում 2017թ-ին 
աշխատել է 58 մարդ: 

Հնգամյա զարգացման ծրագրում Ստեփանավան համայնքում շրջակա միջավայրի 
պահպանության համար  խոչընդոտ է նշված բնակչության անբարեխիղճ վերաբերմունքը 
և հսկողության ոչ պատշաճ մակարդակը:  Որպես խոչընդոտ չի նկարագրվել 
հանքարդյունաբերության բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա, թեպետ 
այս գործունեության հետևանքով մեծացել է շրջակա միջավայրի աղտոտումը: Շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության համար նախատեսված համայնքային գումարները 
տարեկան կազմել են 59,800.0 դրամ:  

Հնգամյա զարգացման ծրագրով նախատեսված 14 ծրագրերի թվում շրջակա 
միջավայրի պահպանությանն առնչվում է միայն 11-րդ՝ «Ստեփանավան համայնքի 
մանկական այգու հիմնանորոգում» ծրագիրը, որի ընդհանուր բյուջեն 39.9 միլիոն դրամ է: 
Ծրագրի իրականացման ֆինանսվորումը նախատեսված է պետական պատվերի, դոնոր 
կազմակերպությունների և համայնքի բյուջեի մասնահանումներից: 

 «Սագամար» ՓԲԸ-ի մասնակցությամբ որևէ ծրագրի իրականացման մասին 
hնգամյա զարգացման ծրագրում նշված չէ:  «ԷկոԼուր»-ի՝ «Համայնքի սոցիալ-
տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ ծրագրերի կազմման ժամանակ հաշվի 
առնվե՞լ է  «ՍԱԳԱՄԱՐ» ՓԲԸ-ի  մասնակցության գործոնը» հարցին ի պատասխան 
Ստեփանավանի համայնքի ղեկավարի տեղակալը պատասխանել է, որ հաշվի չեն առել 
Ընկերության ներդրումների բացակայության հիմնավորմամբ:   

Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային հանքին ազդակիր մյուս բնակավայրը Ուրասարն 
է: Առանձին  զարգացման ծրագիր չունի, քանի որ ներառված է Ստեփանավան 
խոշորացված համայնքի կազմում: Իսկ որպես ինքնուրույն համայնք Ուրասարի 2017-
2019թթ. զարգացման ծրագրում8 «Սագամար» ՓԲԸ-ին անդրադարձ չկա:  
 

9. Ազդակիր Ստեփանավան համայնքում ԷկոԼուրի անցկացրած հարցումների 
վերլուծություն  

Ծրագրի շրջանակներում  ազդակիր համայնքի բնակչության շրջանում սոցիալական, 
շրջակա միջավայրի և առողջապահության հարցերի վերաբերյալ անցկացվել են 

7http://lori.mtad.am/u_files/file/lori/Hngamya%20tsragrer/%D5%8D%D5%BF%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BE%D5%A
1%D5%B6%202017-2021%20%D5%80%D4%B6%D4%BE.pdf 

8 http://lori.mtad.am/u_files/file/lori/Hngamya%20tsragrer/%D5%88%D6%82%D6%80%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%202017-
2021%20%D5%80%D4%B6%D4%BE.pdf  
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հարցումներ։ Հարցման նպատակն էր պարզել ոլորտում բնակչության իրազեկվածության 
մակարդակը, նրանց գնահատականները և կարիքները, ինչպես նաև նրանց 
դիրքորոշումը հանքի հետագա շահագործման հարցերում, լսել նրանց առաջարկներն 
առկա բնապահպանական խնդիրների լուծման վերաբերյալ։ Ծրագրի շրջանակներում 
պարզաբանումներ ստանալու համար ԷկոԼուրը հարցում է ուղարկել «Սագամար» ՓԲԸ-
ին (Հավելված 1) և ստացել իրեն հետաքրքրող հարցերի պատասխանը (Հավելված 2):  

Հարցմանը մասնակցել են 17 անձ՝ 10 կին և 7 տղամարդ, այդ թվում նաև 
Ընկերությունում նախկինում աշխատած անձինք, ինչպես նաև Ստեփանավան  
համայնքի և Ուրասար բնակավայրի  վարչական ղեկավարները: Նրանցից 29,4%-ը կամ 
իրենց ընտանիքի անդամներն աշխատել են «Սագամար» ՓԲԸ-ում։ 

Հարցման արդյունքների գերակշիռ մասն արտահայտված է սույն հաշվետվության 
նախորդ բաժիններում, իսկ մյուս մասի արդյունքների վերլուծությունը ներկայացվում է 
ստորև՝  

- «Հանքերի տարածքից շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունն ինչպիսի՞ 
ազդեցություն է թողնում Ձեր ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա» 
հարցին հարցվածների 23,5  %-ը պատասխանել է, որ ծառերը և հողը չորանում են, 
ընկել է հողի բերքատվությունը։ 21,4  %-ը պատասխանել է, որ իր ընտանիքի 
անդամների մոտ առաջացել են առողջական խնդիրներ, 21,4  %-ը պատասխանել է, 
որ արոտավայրերի կրճատման և աղտոտվածության  պատճառով քչացրել է 
անասունների գլխաքանակը. 27,3 %-ը պատասխանել է, որ այն որևէ ձևով այն չի 
ազդել իր ընտանիքի վրա, իսկ 5,8 %-ի կարծիքով այդ հանգամանքը խոչընդոտում 
է տարածքի գյուղմթերքների իրացմանը։  

- «Կո՞ղմ եք հանքի շահագործմանը, թե՞ ոչ» հարցի պատասխանն ունի ձայների 
բաշխվածության հետևյալ պատկերը, տոկոսներով՝ (Նկար 4)  

 

Նկար. 4 Հարցվածների դիրքորոշումը հանքի հետագա շահագործման վերաբերյալ 

-   Արմանիսի հանքի շահագործման արդյունքում  շրջակա միջավայրի  
աղտոտվածության մասին համայնքի բնակչության իրազեկվածության  և նրանց 
անհանգստությունների մասին հարցման պատասխաններից պարզ  դարձավ, որ 
բնակչության իրազեկվածության մակարդակը միատեսակ չէ, մասնավորապես, 
նրանց  47,05%-ը չգիտի աղտոտվածության կոնկրետ մակարդակի մասին, սակայն 
նրանց 75%-ին անհանգստացնում է այդ իրավիճակը, մնացած 25%-ն անտարբեր է 
այդ հարցում: Հարցվածների 35 տոկոսը հստակ գիտի աղտոտվածության 
մակարդակի մասին և  դա  անհանգստացնում է իրեն:  



-  «Սագամար» ՓԲԸ-ի կողմից շրջակա միջավայրի աղտոտվածության և  խախտված 
հողերի հետևանքների վերացման վերաբերյալ հարցի շուրջ հարցվածների ձայների 
համամասնությունը տոկոսներով պատկերված է նկար  5-ում: 

 
Նկար. 5. Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության վերացման համար պատասխանատու մարմիններն ըստ 
հարցման մասնակիցների   

- Հարցման մասնակիցների 52,94% -ն իր   առողջական վիճակը կապում է շրջակա 
միջավայրի աղտոտվածության հետ, 11,76%-ը չի կարողանում գտնել այդ կապը, իսկ 
35,09%-ը այդ երկու գործոնի միջև կապ չի տեսնում: Հատկանշական է, սակայն, որ 
այդպիսի պատասխան տվողների կեսը «Սագամար» ՓԲԸ-ի աշխատակիցներ են: 

 
10. Հանքարդյունաբերության հետևանքով Ստեփանավանի շրջակա միջավայրի 

աղտոտվածության մեղմման, ինչպես նաև «Սագամար» ՓԲԸ-ի գործունեության 
թափանցիկության և հաշվետվողականության վերաբերյալ ԷկոԼուրի հացումներին ի 
պատասխան  հարցման մասնակից  ստեփանավանցիները և ուրասարցիները տվել 
են ամենատարբեր առաջարկներ, մասնավորապես՝ 

 
• Բոլոր հողատեսքերը բերել ելային տեսքի, կատարել դրանց ռեկուլտիվացիա 
• Համայնքի վարչական տարածքում իրականացնել ծառատունկ 
• Տուժած քաղաքացիներին և համայնքին փոխհատուցել  հասցված վնասները 
•  Հանքը  շահագործել  սահմանված բոլոր 

 նորմերին համապատասխան՝ բացառելով դրա վնասակար ազդեցությունները 
շրջակա միջավայրի և բնակչության առողջության վրա 

• Հանքը վերադարձնել պետությանը  
• Հանքարդյունահանման ոլորտի թափանցիկության նախաձեռնությամբ 

շահագրգիռ միջազգային կազմակերպությունների և համապատասխան 
պետական կառույցների ներկայացուցիչների  մասնակցությամբ կազմակերպել 
հանդիպումներ ազդակիր համայնքների բնակչության հետ,  ներակայացնել բոլոր 
կողմերի հետաքրքությունները և փոխադարձ պատասխանատվություններն ու 
պարտավորությունները 

• Մատչելի հաշվետվությունների և իրազեկող նյութերի միջոցով պարբերաբար 
 ներկայացնել ընկերության գործունեությունը համայնքի բնակիչներին  

• Պարբերաբար ծավալել քննարկումներ ընդերքօգտագործման  պայմանագրային 
 կետերի կատարողականի  վերաբերյալ 

• Ընդերքօգտագործման պայմանագրերը կնքել  «ընկերություն-պետություն- 
համայնք» եռակողմ ձևաչափով 



• Փոփոխություն կատարել «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ 
օրենսգրքի հոդված 2191-ում՝ տեղական ինքնակառավարման  մարմիններին իրենց 
վարչական տարածքներում հողի նպատակային նշանակության փոփոխության 
մասով վերապահել վարչական  իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի 
քննության լիազորություններ։  
 

Հարցման մասնակիցների առաջարկները համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
վերաբերյալ 

• Ենթակառուցվածքների զարգացում  
• Աշխատատեղերի ստեղծում/արտադրական և մեքենաշինական 

ձեռնարկությունների բացում 
• Ծառայությունների բարելավում՝ ոռոգման ցանց, ճանապարհների բարելավում 
• Էկոկուլտուրաների մշակման և էկոտուրիզմի զարգացում  
• Անասնապահության խթանում 
• Ուրասար բնակավայրի գազաֆիկացում  
• Բժշկական հաստատություններում  երիտասարդ նոր մասնագետների 

ներգրավում 
• Աշխատող բուժաշխատողների մասնագիտական կարողությունների  

բարձրացման նպատակով պարբերաբար վերապատրաստման դասընթացների 
կազմակերպում 

• Բժշկական հաստատության վերազինում բժշկական ժամանակակից  
սարքավորումներով  

 11.  Եզրակացություն 

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

2. Չնայած նրան, որ ըստ 06.06.2013թ. ՊՎ-366 ընդերքօգտագործման պայմանագրի 
Ընկերությունն ազդակիր Ստեփանավան համայնքի նկատմամբ ունի ստանձնած 
որոշակի սոցիալական պարտավորություններ, չի  կատարել իր պայմանագրային 
պարտավորությունները: 

3. «Սագամար» ՓԲԸ-ն տարիներ շարունակ չի կատարել պետական բյուջեի   
նկատմամբ ունեցած իր պարտավորությունները: 

4. Շահագործման թույլտվություն ստանալուց հետո  Ընկերությունն 
արդյունահանման աշխատանքները մի քանի տարի դադարեցրել է՝ չապահովելով 
Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքով սահմանվող ընդերքի ողջամիտ և համալիր 
օգտագործումը, խախտելով  Ընդերքի մասին օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
6-րդ կետի պահանջները: 

5.   Չի ապահովել օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծի պահանջների 
կատարումը: 



6. Մի քանի տարի շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին 
հատկացումներ  չի կատարել՝ խախտելով Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի 69-րդ 
հոդվածի  և  ընդերքօգտագործման պայմանագրի պահանջները։ 

7. Մի քանի տարի չի վճարել օգտակար հանածոյի արդյունահանված տարածքի, 
արդյունահանման ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերի 
տեղադիրքի և դրանց հարակից համայնքների բնակչության անվտանգության և 
առողջության ապահովման նպատակով մշտադիտարկումների համար 
նախատեսված վճարը՝  խախտելով Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 
1-ին մասի և  ընդերքօգտագործման պայմանագրի պահանջները։ 

8. Ընկերությունը վերջին տարիներին հանքը չշահագործելը հիմնավորել է ինչպես 
ընդերքշահագործման թույլտվության մեջ հանքավայրի հաստատված պաշարների 
ոչ հավաստի տվյալներով, այնպես էլ համաշխարհային շուկայում մինչև 2018 թ. 
մետաղների միջազգային գների անկմամբ: Առաջին փաստարկում, անշուշտ, իր 
դերն ունի օգտակար հանածոների  պաշարների հաստատման գործընթացում 
պետական լիազոր մարմնի կողմից իրականացվող ընթացակարգերի թերի լինելը, 
այնպես էլ ընդերքօգտագործման իրավունք հայցող ընկերության՝ տվյալ դեպքում 
«Սագամար» ՓԲԸ-ի կողմից նախնական փուլում պաշարների չվերագնահատման 
գործոնը: Ինչ վերաբերում է համաշխարհային շուկայում մետաղների գների 
անկման գործոնին, ապա Ընկերությունը պարտավոր էր հաշվի առնել նաև այդ 
ռիսկերը:    

9. Հանքի փակման և դրա համար իրականացվելիք ծախսերի հարցում կան լուրջ 
օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ խնդիրներ։ Մասնավորապես, հանքի փակման 
վերջնական ծրագիրը՝ հանքի փաստացի փակումից երկու տարի առաջ 
ներկայացնելու օրենսդրական պահանջը խիստ անտրամաբանական է, քանի որ 
դրա համար անհրաժեշտ ֆինանսական հաշվարկները կարող են 
չհամապատասխանել հանքի փաստացի փակման ժամանակ անհրաժեշտ 
ֆինանսական պայմաններին։ Հանքի փաստացի փակման ժամանակ 
իրականացվող ֆինանսական հաշվարկները կարող են խիստ անհամարժեք լինել 
նախնական հաշվարկների հետ։ Ավելին, ընդերքօգտագործման պայմանագրերի 
ժամկետները հաճախ երկարացվում են (մասնավորապես, «Սագամար» ՓԲԸ-ի 
պայմանագիրը երկարացվել է մինչև 2049թ.), սակայն, պայմանագրի ժամկետները 
փոփոխելիս, հանքի փակման ֆինանսական վերահաշվարկ չի իրականացվում։ 

10. «Սագամար» ՓԲԸ-ի ներկայացրած հաշվետվությունների և պետական 
մարմինների ներկայացրած տվյալների համեմատությունը ցույց է տալիս, որ 
հիմնականում տվյալները համընկնում են։ Որոշակի տարբերություններ կան 
համայնքային անշարժ գույքի վարձակալության հարցում։  

Հավելված 1  
«ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ի նամակը՝  

ուղղված «Սագամար» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրեն Սամվել Չոբանյանին  
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պարոն Սամվել Չոբանյանին 

«ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ի նախագահ 

Ինգա Զարաֆյանից 

                                                   

 

             Հարգելի պարոն Չոբանյան, 
«ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ն իրականացնում է «Չաշխատող 
հանքարդյունաբերական ընկերությունների պատասխանատվությունը ԱՃԹՆ 
գործընթացում» ծրագիրը ԱՄՆ ՄԶԳ-ի աջակցությամբ, «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ 
հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպության կողմից 
իրականացվող «Պահանջատեր հասարակություն՝ հանուն պատասխանատու 
կառավարման» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում: Ծրագրի նպատակն է 
նպաստել մետաղական հանքերի շահագործման  թույտվություններ ունեցող, սակայն 
չաշխատող կազմակերպությունների պատասխանատվության բարձրացմանը 
ընդերքօգտագործման պայմանագրային և այլ թույլտվություններով ամրագրված  
պարտավորությունների կատարման նկատմամբ, նպաստել մետաղական հանքերի 
շահագործման  թույլտվություններ ունեցող, սակայն չաշխատող 
կազմակերպությունների հաշվետվողականության և պատասխանատվության 
բարձրացմանը ազդակիր համայնքների նկատմամբ: Ծրագրի շրջանակներում 
բացահայտված փաստերի հիման վրա կպատրաստվի հաշվետվություն և ոլորտի 
բարեփոխմանն ուղղված առաջարկներ, որոնք կներկայացվեն  Հայաստանի 
Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության Բազմաշահառու խմբին:  

Ելնելով վերոնշյալից և առաջնորդվելով «Տեղեկատվության ազատության մասին» 
ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածով՝ խնդրում ենք տրամադրել տեղեկատվություն հետևյալի 
մասին. 
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1. Ի՞նչ պատճառներով չի շահագործվում  Ձեր ընկերության տիրապետմանը 
հանձնված  Արմանիսի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրը։ 

2. Նախատեսվո՞ւմ է հանքի վերաշահագործում, եթե այո, ապա երբվանի՞ց։ 
3. Փոխվա՞ծ է արդյոք Ընկերության  կողմից օգտագործվող  հողերի օգտագործման 

նպատակային նշանակությունը և եթե այո, ապա քանի՞ հեկտար հանքավայրի 
և քանի՞ հեկտար ընկերության ենթակառուցվածքների համար։ 

4. Նշեք խնդրեմ ըստ տարիների ազդակիր Ստեփանավան և Ուրասար 
համայնքների նկատմամբ 20.12.2012թ ՊՎ-093 ընդերքօգտագործման 
պայմանագրով ընկերության  ստանձնած պարտավորությունների կատարման 
մասին, ինչպես նաև բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում ցուցաբերած 
օժանդակության մասին: 

5. Ընկերության կողմից ի՞նչ միջոցներ են կիրառվում հանքաջրերի արտահոսքի, 
մասնավորապես Չքնաղ գետ, վերահսկման և մթնոլորտային օդի, 
լցակույտերից շրջակա հողերի աղտոտման կանխարգելման համար: 
 

 

Հարգանքով՝ 

«ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ի նախագահ  
Ինգա Զարաֆյան` 

կենսաբանական գիտությունների թեկնածու 

 

29.07.2020թ. 

 
 
 
 
 

 
 



Հավելված 2 «Սագամար» ՓԲԸ-ի նամակ

 



 
 

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: 


	Հայաստանի ԱՃԹՆ պաշտոնական կայքում հրապարակված «Սագամար» ՓԲԸ-ի  հաշվետվության համաձայն՝ Ընկերությունը 2016 և 2017 թվականներին բնապահպանական վճար չի վճարել պետական բյուջե:

