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1. Ընդհանուր տեղեկատվություն  հանքավայրի, Ընկերության և ազդակիր 
համայնքների վերաբերյալ 

«Վայք Գոլդ» ՍՊԸ-ն  ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ազատեկի ոսկի-բազմամետաղային 
հանքավայրի շահագործման ՇԱԹ-29/371 թույլտվությունն ստացել է  2012 թվականի 
նոյեմբերի 23-ին մինչև 23.11.2037թ. ժամկետով: 30.11.2012թ. ստորագրված ՊՎ N -371 
ընդերքօգտագործման պայմանագրում 2015 և 2017 թվականներին կատարվել են 
փոփոխություններ հանքավայրի կոորդինատների և միջոցառումների կատարման 
ժամկետների մասերով։ Արդյունահանման թույլատրելի տարեկան ծավալը 
նախատեսվել է  300.0 հազ. տ։ Հանքավայրի պաշարները կազմում են՝  հանքաքար՝  
6818,0 հազ. տոննա, ոսկի՝ 17481,3 կգ,  արծաթ՝ 397,6 տ, պղինձ՝ 13,2 հազ. տ , ծարիր՝ 5,0 
հազ. տ, կապար՝ 37,2հազ. տ, ցինկ՝ 18,8 հազ. տ։ Հատկացված հանքավայրի մակերեսը   
27,4 հա է։ 

 

Նկար 1. Ազատեկի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի տարածք 

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների (ՏԿԵ) նախարարի 2019թ-
ի դեկտեմբերի 19-ի թիվ 711-Ա հրամանով «Վայք Գոլդ» ՍՊԸ-ն զրկվել է 
ընդերքօգտագործման իրավունքից։  2020թ.  փետրվարի 17-ին «Վայք Գոլդ» ՍՊԸ-ն 
ընդդեմ նախարարության հայցադիմում է ներկայացրել ՀՀ վարչական դատարան՝ 
նախարարությունից պահանջելով անվավեր ճանաչել վերոնշյալ հրամանը։ 
Հայցադիմումը 2020թ. փետրվարի 21-ին ընդունվել է վարույթ։ Գործն անավարտ է։ 
Սույն դատական գործի վերաբերյալ Դատական տեղեկատվական համակարգի 
կայքում առկա տեղեկատվության համաձայն՝ դատաքննությունը նշանակված է եղել 
2021թ. մայիսի 6-ին1։ 

ՀՀ ՏԿԵ նախարարության պաշտոնական կայքում2 տեղակայված՝ ինչպես 2019թ., 
այնպես էլ 2021 (15.03) թվականի՝ «Մետաղական օգտակար հանածոների 
արդյունահանման մասով գործունեության վերաբերյալ» տեղեկատվություններում 

1 http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=38562071809943201  
2http://www.mtad.am/hy/mtad27.12/ 
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նույնպես նշվում է, որ ընդերքօգտագործման իրավունքի դադարեցման  711-Ա 
հրամանը բողոքարկվել է։ 

Դեռևս 2014 թվականին ԷկոԼուրի հարցմանն ի պատասխան ՀՀ 
բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ժամանակավոր 
պաշտոնակատարն  նամակով   տեղեկացրել էր, որ «Վայք Գոլդ» ՍՊԸ-ի կողմից առ 
այսօր որևէ նախատեսվող գործունեության փաստաթղթեր չի ներկայացվել շրջակա 
միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության և որ ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ազատեկի 
ոսկու բազմամետաղային հանքավայրի շահագործման նախագծի վերաբերյալ 
«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքով 
սահմանված ընթացակարգով իրականացված փորձաքննության արդյունքում 
փորձաքննական  ԲՓ-87 դրական եզրակացությունը 08.08.2006թ-ին ստացել է  
«Արմենիակ» ՍՊԸ-ն3։ 

2018թ-ի նոյեմբերից ՀՀ գլխավոր դատախազության պետական շահերի 
պաշտպանության վարչությունում ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական 
մարմնի ստուգումների արդյունքների հիման  վրա  հարուցվել է քրեական գործ «Վայք 
Գոլդ» ՍՊԸ-ի նկատմամբ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 291-րդ հոդվածի 2-րդ մասով 
(ընդերքի օգտագործման և պահպանության կանոնների խախտմամբ կամ 
համապատասխան նախագծերի շեղումներով կամ առանց պայմանագրի ընդերքի 
օգտագործումը, որն էական վնաս է պատճառել մարդու առողջությանը, շրջակա 
միջավայրին, ընդերքին, դրանում պարփակված օգտակար հանածոներին, շենքերին 
կամ շինություններին) և 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասով (պաշտոնեական դիրքի 
չարաշահում, որն   անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ) նախատեսված 
հանցագործությունների հատկանիշներով։ Համաձայն տեսչական մարմնի 
ստուգումների՝ Ընկերության կողմից առանց սահմանված կարգով պետական 
փորձաքննությունների ենթարկված նախագծի, ընդերքի օգտագործման և 
պահպանության կանոնների խախտմամբ 2017թ. դեկտեմբեր ամսին նշված 
հանքավայրում իրականացվել է 1.330 տոննա հանքաքարի արդյունահանում, որում 
մետաղների քանակը կազմում է շուրջ 218 մլն դրամի 11,31 կգ ոսկի, շուրջ 19 մլն 
դրամի 84,5 կգ արծաթ և շուրջ 15 մլն դրամի 5,25 տոննա պղինձ: Արդյունահանված 
հանքաքարը չի արտացոլվել Ընկերության կողմից լիազոր մարմին ներկայացված 
հաշվետվություններում4։ 

Քրեական գործի նախաքննությունը հանձնարարվել է ՀՀ քննչական կոմիտեին: 
Դատական գործընթացները դեռևս չեն ավարտվել։ 

 «Վայք Գոլդ» ՍՊԸ-ի՝ հանքավայրի բաց-ստորգետնյա եղանակով 
շահագործման մշակված նախագիծի   շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
փորձաքննության եզրակացության նախնական փուլի անցկացման 2019 թ․  

3 https://www.ecolur.org/hy/news/officials/6771/ 
4 https://www.ecolur.org/hy/news/mining/10557/ 

                                                           



21-ի  լսումները Վայք համայնքի բնակիչների կողմից բոյկոտվել են։ Լսումները 
Զառիթափ համայնքում անցկացնելու նպատակով «Վայք Գոլդ» ՍՊԸ-ի տնօրենը 2019 
թվականի նոյեմբերի 8-ին դիմել է Զառիթափի համայնքապետին։ 2020թ․          
հունվարի    23-ին  Զառիթափում անց են կացվել նույն հանքավայրի ստորգետնյա 
եղանակով շահագործման նախագծի նախնական լսումները։ Սակայն այս լսումները  
կազմակերպվել են 2020թ․ հունվարի 9-ին բացված՝ «Վայկ-Ինվեստ» ՍՊԸ-ի կողմից։ 
Լսումների ժամանակ Ընկերության ներկայացուցիչը հայտնել է Զառիթափ համայնքի 
սոցիալ-տնտեսական զրագացմանն օժանդակելու նպատակով տարեկան 50,0 մլն․ 
դրամի իրենց  մտադրության մասին։ Համայնքը մերժել է ընկերությանը՝ 17 կողմ և 22 
դեմ ձայների հարաբերակցությամբ5։ 

 2020 թվականի փետրվարի 14-ին «Վայկ-Ինվեստ» ՍՊԸ-ի կողմից Ազատեկ 
բնակավայրում անց է կացվել հանքավայրի՝ ստորգետնյա եղանակով շահագործման 
նախնական հանրային լսումները։ Արդյունքում 44 կողմ, 42 դեմ ձայների 
համամասնությամբ նախագիծն ստացել է ազդակիր բնակիչների համաձայնությունը։ 
Հանրային քննարկման ընթացքում հանքավայրի նկատմամբ իրավունքի շուրջ  «Վայկ- 
Ինվեստ» ՍՊԸ-ի և «Վայք Գոլդ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչների միջև  տեղի է 
վիճաբանություն6։ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարության պաշտոնական կայքում7 տեղակայված՝ 2021 թվականի՝մարտի 15-ի 
դրությամբ «Մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման մասով 
գործունեության վերաբերյալ» տեղեկատվությունում «Վայկ - Ինվեստ» ՍՊԸ-ի,  որպես 
հանքավարի շահագործման իրավունքի կրողի,  մասին հիշատակում չկա։ Ի վերջո 
ներկայումս Ազատեկի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի շահագործման 
իրավունք կրողն անհայտ է։ 

Ազդակիր համայնքների մասին 

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վայք համայնք, Ազատեկ և Փոռ բնակավայրեր, Զառիթափ 
համայնք։  

Վայք համայնք և Վայք քաղաք 

Ըստ Վայոց ձորի մարզպետարանի պաշտոնական կայքում տեղադրված «Վայք  
համայնքի անձնագրի»8 փաստաթղթի՝ համայնքի բնակչության թիվը 2018թ. դրությամբ 
կազմում է 8896 հոգի, համայնքի տնտեսությունների թիվը՝ 2170, ընտանեկան նպաստի 
ցուցակում գրանցված ընտանիքների թիվը՝ 145, կենսաթոշակառուների թիվը՝ 1127։  
Համայնքի հողերի մակերեսը կազմում է 18399,77 հա, որից գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերինը՝ 14751,35 հա։ Համայնքի նախադպրոցական 
հաստատությունների թիվը 2-ն է, համայնքում գործում է 2 հանրակրթական դպրոց։ 
Այդ փաստաթղթում որպես համայնքի խնդիրներ են նշվում ներհամայնքային 

5 https://www.azatutyun.am/a/30395519.html 
6 https://www.panorama.am/am/news/2020/02/15/%D4%B1%D5%A6%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%AF-
%D5%AC%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4/2240354 
7http://www.mtad.am/hy/mtad27.12/ 
8http://vdzor.mtad.am/u_files/file/vdzor/Hamaynqner/vayq_andznagir.pdf   
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փողոցների ասֆալտապատումը, Վայք քաղաքի մայր առվից վերև գտնվող ինքնահոս 
ոռոգման ցանցի կառուցումը և բնակավայրերի գիշերային լուսավորության 
վերականգնումը։ 

 Վայքի տարածքի հողային ծածկույթը խիստ աղքատիկ է։ Վայք քաղաքի և նրա 
գյուղատնտեսական հողերի ոռոգման համար հիմնականում օգտագործվում է Արփա 
գետի ջուրը։ Քաղաքն ունի մեկ հիմնական դպրոց՝ 500 աշակերտի համար և մեկ 
միջնակարգ դպրոց՝ 11000 աշակերտի համար, մեկ վարժարան, դեղատուն, 2 
մանկապարտեզ, կապի հանգույց, մեկ հիվանդանոց, մեկ պոլիկլինիկա։ 

Ըստ Վայքի համայնքապետի տեղակալի՝ ներկայումս համայնքի հիմնական 
բնակիչների թիվը 8841 է, որից 4390-ը կանայք են, 4451-ը տղամարդիկ, նպաստառու 
ընտանիքների թիվը 176  է,  թոշակառուների թիվը՝ 1800։ 

 
Նկար 2. Վայք քաղաքային բնակավայր 

Քաղաքն ունի 2 դպրոց՝ ավագ և հիմնական 800 աշակերտով, համայնքի  ևս 3 
գյուղում գործում են դպրոցներ, մանկապարտեզ չունեն։ Համայնքի  3 բնակավայրերում 
կան բուժկետեր։ Քաղաքն ունի 105 հա գյուղատնտեսական նշանակության հող։ 

Քաղաքային բնակչությունը հիմնականում զբաղված է առևտրով, փոքր և մանր 
բիզնեսով, զինվորական ծառայությամբ։ Գյուղական բնակչությունը զբաղվում է 
անասնապահությամբ և հողագործությամբ,  ինչը ոչ բոլոր դեպքերում է ապահովում 
բավարար եկամուտներ բնակչության ապրուստի համար, որը և պատճառ է 
արտագաղթի։ Այդ առումով աշխատատեղերի ստեղծումը կապահովի  համայնքի 
դեմոգրաֆիայի պահպանումը՝ կանխելով արտագաղթը։ Համայնքում բարձր է 
գործազրկության մակարդակը։ 

Ըստ Վայք համայնքապետի տեղակալի՝ բացակայում են ներհամայնքային և 
միջհամայնքային ուղևորափոխադրումները, քանի որ այն շահութաբեր չէ այդ 
ծառայությունները մատուցող մասնավոր ընկերությունների համար։ 

Աղբատար մեքենաների բացակայության պատճառով պատշաճ որակով չեն 
ապահովվում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքները; 
Համայնքում չկա էներգախնայողության մշակույթ, անհրաժեշտ գիտելիքներ և փորձ 
շրջակա միջավայրի պաշտպանության արդյունավետ իրականացման համար։ 



Ազատեկ գյուղ 
Ըստ գյուղի վարչական ղեկավարի՝ հիմնական բնակչության թիվը կազմում է 

597 մարդ, որից 305 կին, 292 տղամարդ, նպաստառուների թիվը՝ 12 ընտանիք, 
թոշակառուների թիվը՝ 75 հոգի։ 

 
Նկար 3. Ազատեկ բնակավայր 

 
Գյուղում գործում է 70 աշկերտով մեկ դպրոց, մանկապարտեզ չունի, ունի 14 

սանով նախակրթարան։ Ունի բուժկետ, 1 բուժքույր։  Բոլոր չափահաս բնակիչները 
զբաղված են գյուղատնտեսական աշխատանքներում։ Տնտեսությունների թիվը՝ 176։ 

Գյուղատնտեսության գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝ 
դաշտավարությունը և այգեգործությունը, անասնապահությունը և մեղվաբուծությունը։  
Հողեր՝6685,81 հա, այդ թվում գյուղատնտեսական նշանակությա հողեր՝ 6542,58 հա 
(վարելահող՝ 785,09 հա, բազմամյա տնկարկ՝ 76,63 հա, արոտ՝ 2577,96 հա, խոտհարք՝ 
61,90 հա, արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական 
նշանակության հողեր՝ 20,24 հա, հատուկ պահպանվող հողեր՝ 6,62 հա)։ 
 
Փոռ գյուղ  

Ազգանակչությունը զբաղվում է հողագործությամբ, այգեգործությամբ, 
անասնապահությամբ և մեղվաբուծությամբ։ Տնտեսությունների թիվը՝ 33։ 

Գյուղատնտսական նշանակության հողեր՝ 1890 հա (վարելահող՝  194 հա, այգի՝ 
12 հա։) 

Ունի բուժկետ։ 

 
Նկար 4. Փոռ բնակավայր 

Աղբատար մեքենաների բացակայության պատճառով պատշաճ որակով չեն 
ապահովվում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքները:  



Ազդակիր  Վայք համայնքի գյուղական բնակավայրերի  հիմնական խնդիրներն 
են՝ գործազրկության, արտագաղթի բարձր մակարդակը, հեղեղատարների և  
ջրհեռացման համակարգերի վատ վիճակը, աղքատության բարձր շեմը, 
միջհամայնքային և ներհամայնքային տրանսպորտի բացակայությունը։  
 
Զառիթափ համայնք 

Համայնքի կազմի մեջ ընդգրկված է 9 բնակավայր։ Ըստ Վայոց ձորի 
մարզպետարանի պաշտոնական կայքում տեղադրված «Զառիթափ համայնքի 2017-
2021թթ. զարգացման ծրագրի»9՝ համայնքի մշտական  բնակչության թիվը կազմում է 
4340 հոգի, որից 2192 կին և 2148 տղամարդ, թոշակառուների թիվը՝ 634 հոգի, 
նպաստառու ընտանիքների թիվը՝ 182 ընտանիք, 2409 աշխատունակ բնակիչներից 
աշխատանք ունի 464-ը,  գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 98 հոգի։ 

 
Նկար 5. Զառիթափ համայնք 

Ըստ Զառիթափի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարուղարի՝  
համայնքի  հիմնական բնակիչների թիվը 3582 է, որից 1726-ը՝ կանայք, 1856-ը՝ 
տղամարդիկ։ Գյուղի 217 բնակիչ թոշակառու է, 59-ը՝ նպաստառու, գործազուրկ՝ 48, 
աշխատանք ունեցող՝ 48 հոգի: 

Համայնքում գործում է 534 աշակերտով  8 դպրոց։ 

Ունի 1 մանկապարտեզ՝ 90 սանով։ Ունի  9  բուժկետ։  

Զառիթափ բնակավայրի բնակչության թիվը կազմում է 1515 մարդ, որից 
կանայք՝ 757, տղամադիկ՝ 758: Գյուղի 217 բնակիչ թոշակառու է, 59-ը՝ նպաստառու, 
գործազուրկ՝ 48, աշխատանք ունեցող՝ 48: Գյուղն ունի 187 աշակերտի համար 
նախատեսված մեկ հիմնական դպրոց և մեկ մանկապարտեզ՝ 60 սանի համար։ 
Զառիթափ բնակավայրում գործում է առողջության պահպանության առաջնային 
կենտրոն։ Ազգանակչությունը զբաղվում է հողագործությամբ, այգեգործությամբ, 
անասնապահությամբ և մեղվաբուծությամբ։ 

9http://vdzor.mtad.am/files/docs/24436.pdf 
                                                           



Ազդակիր  Զառիթափ համայնքի հիմնական խնդիրներն են՝ գործազրկության և 
արտագաղթի բարձր մակարդակը, հեղեղատարների և  ջրահեռացման համակարգերի 
վատ վիճակը, աղքատության բարձր շեմը, միջհամայնքային և ներհամայնքային 
տրանսպորտի բացակայությունը։  

Ըստ համայնքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարի՝ համայնքի 
խնդիրներից են նաև Կեչուտի ջրամբարից ոռոգման առվի բաց հունով ոռոգման ջրի 
մատակարարման և ոռոգման ներքին ցանց չունենալու պատճառով դրա 
անհասանելությունը  տարածքների մի մասին,   խմելու ջրի ոչ բավարար որակը, դրա  
ներքին ցանցի վթարայնությունը և  անհամաչափ բաշխումը գյուղի թաղամասերի 
միջև, արոտավայրերի պակասը, բնակչության  եկամուտների սղությունը։ 

«Վայք Գոլդ» ՍՊԸ-ի իրական սեփականատերերի մասին 
 

ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական 
անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կայքում10 Ընկերության իրական 
սեփականատերերի մասին հայտարարագիրը բացակայում է։  

Համաձայն «Հրապարակի» 2021թ. փետրվարի 3-ի հրապարակման.11 «Վայք 
Գոլդը», ըստ քննչականից ստացված փաստաթղթի, ընդամենը 50 հազար դրամ 
կանոնադրական կապիտալ ունի և պատկանում է 80 տոկոսով՝ «Քոր գոլդ Արմենիա» 
ՍՊԸ-ին և 20 տոկոսով՝ Երևանի բնակչուհի Ժաննա Մուրադյանին: Այդ ընկերության 
տնօրենը մեզ ավելի վաղ հայտնել էր, որ խոշոր անգլիական ձեռնարկությունը 
ներդրումներ է կատարելու իրենց բիզնեսում և զբաղվելու է Վայքում ոսկու 
արդյունահանմամբ»։  

2. «Վայք Գոլդ» ՍՊԸ-ի ստանձնած պարտավորություններն ըստ 30.11.2012թ. ՊՎ N -371  
ընդերքօգտագործման պայմանագրի  

 2 .1.   Համայնքի զարգացմանն ուղղված սոցիալական պարտավորություններ  

Ամեն տարի հատկացնել՝ 
1. 1,0 մլն. դրամ՝ մանկապարտեզի, դպրոցների համար գրենական 
պիտույքների և խաղալիքների ձեռք բերման համար 
2. 1,0 մլն. դրամ՝ համայնքի զարգացման սոցիալ-տնտեսական ծրագրերին 
մասնակցության համար 
 3. 1,0 մլն. դրամ՝ գյուղական միջհամայնքային նշանակության 
ճանապարհների վերանորոգման համար։ 

2.1.1  Համայնքների նկատմամբ ստանձնած սոցիալական պարտավորությունների 
փաստացի կատարողականը 

10 https://www.e-register.am/am/ 
11 https://hraparak.am/post/591fac32e3d84d0d37fd367d   

                                                           



Ըստ ընդերքօգտագործման պայմանագրում կատարված հետագա՝ հանքի 
կոորդինատների և այլ փոփոխությունների՝ համայնքի սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման ծրագրերին Ընկերությունը մասհանումներ պետք է կատարեր՝ սկսած 
2015թ. հունվարի 12-ից։ 

2017թ-ին,  չնայած, որ Ընկերությունն արդյունահանել և իրացրել է ոսկու 
պարունակությամբ թանկարժեք մետաղի 26700 կգ խտանյութ, բացի եկամտահարկից և 
շահութահարկից, որևէ վճարում, հատկապես համայնքի զարգացման սոցիալ-
տնտեսական ծրագրերին մասնակցության ոլորտում չի ունեցել՝ ըստ Ընկերության և ՀՀ 
ՏԿԵ նախարարության ԱճԹՆ հաշվետվությունների12: Ըստ Ընկերության 
ներկայացրած 2018թ. հաշվետվության,  սակայն,  Վայքի համայնքապետարանի բյուջե 
է փոխանցել 10,0 մլն. դրամ, իսկ Զառիթափ համայնքին՝ 5,0 մլն. դրամ, այսինքն, 
կատարել է իր 5 տարվա պարտավորությունը (տարեկան 3,0 մլն. դրամ)։ 

  Փոռ բնակավայրի վարչական ներկայացուցիչը «ԷկոԼուր»-ի հետ հանդիպման 
ժամանակ նշեց, որ ինքը տեղյակ չէ «Վայք Գոլդ» ՍՊԸ-ի՝ համայնքի զարգացմանն  
ուղղված սոցիալական պարտավորություններից և  բարեգործական հատկացումների 
կատարման ընթացքից։ 

2.2.  ՊՎ N - 371  ընդերքօգտագործման պայմանագրով ստանձնած բնապահպանական 
պարտավորություններ   

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 դարձնել 
տնտեսության մեջ օգտագործման համար, կամ բերել անվտանգ վիճակի: 

5. 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։  

12 https://reports.eiti.am/hy/report/search/state-body-pdf/?year=2017&state-body=2 
                                                           



2.2.1  Բնապահպանական պարտավորությունների փաստացի կատարողականը 

Ընկերությունն, ըստ իր և Շրջակա միջավայրի նախարարության 2016-2018թթ.  
ԱՃԹՆ հաշվետվությունների, չի ապահովել  մշտադիտարկումների համար 
նախատեսված վճարների վճարումը։  

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության հաշվետվության մեջ  շրջակա 
միջավայրի պահպանության դրամագլխի բազային չափը կազմում է  6826532 դրամ, 
որից 2016 թվականին վճարման ենթակա 1991100  դրամից  վճարել է 517000 դրամը, 
իսկ 2017 թվականին վճարման ենթակա 241780 դրամը չի վճարել։ 2018թ., սակայն 
վճարել է այդ պարտքերը։ 

Ընկերությունը չի կատարել բնապահպանական կորուստների նվազեցման, 
անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով իրականացված 
մշտադիտարկումներ և 2018 թվականից ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն չի 
ներկայացրել հաշվետվություն՝ խախտելով ինչպես իր պայմանագրային 
պարտավորությունները, այնպես էլ ՀՀ կառավարության  2018 թվականի փետրվարի 
22-ի N 191-Ն որոշման պահանջները։  

Չի վերականգնել և բարելավել ընդերքօգտագործման և 
ուսումնասիրությունների հետևանքով խախտված հողամասերը։ 

Խախտել է հողերի օգտագործման և պահպանության պահանջները, ինչի 
արդյունքում 05/09/2018 ակտով ՀՀ հողային օրենսգրքի  պահանջների խախտման 
համար  Ընկերությունը ենթարկվել է վարչական տուգանքի՝  150000 դրամի չափով, որը 
վճարվել է ՀՀ պետական բյուջե 13։  

2.3   Հանքի փակման ծրագրի իրականացման ֆինանսական երաշխիքների մասին  

Հանքի փակման ծրագրով նախատեսված պարտավորություններն են. 
1. Ընդերքօգտագործողի կողմից օգտակար հանածոների արդյունահանման 
նախագծով նախատեսված՝ հանքի փակումից հետո աշխատուժի սոցիալական 
մեղմացման նախատեսվող միջոցառումները՝ վերաորակավորման դասընթացների 
կազմակերպում, այլ մասնագիտությունների ուսուցման կազմակերպում, խթաններ և 
հնարավորություններ ստեղծել այդ աշխատողներին այլ ճյուղեր աշխատանքի 
տեղավորելու համար և այլն։ 
2. Փակվող հանքի անմիջական ազդեցության գոտում գտնվող համայնքների սոցիալ-
տնտեսական մեղմացման նախատեսվող միջոցառումները՝ համայնքի սոցիալ-
տնտեսական ծրագրերին մասնակցություն, փոքր և միջին բիզնեսի կազմակերպման 
աջակցություն և այլն։ 
3. Հանքավայրի շահագործման աշխատանքների ավարտից 2 տարի առաջ կազմել 
հանքի փակման վերջնական ծրագիրը և ներկայացնել լիազոր մարմին։ 

13 https://reports.eiti.am/hy/report/search/state-body-pdf/?year=2018&state-body=1 
                                                           



Միջոցառումներ՝  
1. Բացհանքի տարածքի մոնիտորինգ՝ 5 տարին մեկ անգամ՝ ներդրումների չափը՝ 
250,0 հազ. դրամ 
2. Բացհանքի շրջագծի, ջրհեռացնող առվի առկայությամբ նախազգուշացնող 
արգելապատնեշի տեղադրում՝ հանքի շահագործման վերջին մեկ տարվա ընթացքում, 
ներդրումների չափը՝ 100,0 հազ. դրամ 
3. Արտադրական հրապարակի շինությունների ապամոնտաժում, տեղափոխում, 
հրապարակի և հարակից տարածքների հարթեցում հանքի փակումից հետո 10 օրվա 
ընթացքում, ներդրումների չափը՝ 300,0 հազ. դրամ 

4. Բացհանքի տարածքի վերականգնում՝ վերականգնման աշխատանքների 
վերջնական տարբերակը  կհամաձայնեցվի ազդակիր համայնքի հետ։ 

 
3.  Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի կայքում14 հրապարակված «Վայք Գոլդ» ԱՊԸ-ի ընդհանուր 
ֆինանսական հաշվետվությունում ներկայացված  տվյալները  
 

Տվյալ 2016 թ. 2017 թ. 2018թ. 

Ոսկու 
պարունակությամբ 
թանկարժեք մետաղի 
խտանյութ 

Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

26700 կգ՝ 6675000 
դրամ արժեքով 
(վաճառել է 
«Ասսաթ» ՍՊԸ-ին) 

5500 կգ՝ 687500 
դրամ (վաճառել է 
«Ասսաթ» ՍՊԸ-ին)  

Շահութահարկ, դրամ Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

0 0 

Եկամտային հարկ, դրամ Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

Հաշվարկված՝ 
213012 
Վճարված՝ 659892   

 

Հաշվարկված՝ 
197136 
Վճարված՝ 0  
 

Ավելացված արժեքի 
հարկ, դրամ 

Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

Հաշվարկված՝ 
1335000 
Վճարված՝ 0 
Հաշվանցված՝  
-1335000 

Հաշվարկված՝ 
137500 
Վճարված՝ 137500  

Ակցիզային հարկ, դրամ Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

0 0 

Ռոյալթի, դրամ Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

Հաշվարկված՝ 
267000 
Վճարված ՝0 

Հաշվարկված՝ 
27500 
Վճարված՝0 

Բնօգտագործման վճար, Հաշվետվություն չի 0 0 

14 https://reports.eiti.am/hy/ 
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դրամ ներկայացրել 
Բնապահպանական 
վճարներ, դրամ 

Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

0 0 

Բնապահպանական 
վճարներ (մաքսային), 
դրամ 

Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

0 0 

ՇԹ Պետտուրք, դրամ Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

Հաշվարկված 
10000000, և 
Վճարված՝ 
20000000,0 

Հաշվարկված 
10000000,  
Վճարված՝  0 

ՇՄՊ դրամագլուխ, դրամ Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

0 Բազային՝ 1715900  
Հաշվարկված՝ 
1715900  
 Վճարված՝  
1715900 

Մշտադիտարկումների 
իրականացման վճար, 
դրամ 

Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

0 0 

Գույքահարկ, դրամ Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

0 0 

Հողի հարկ, դրամ Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

0 0 

Վարձակալու
թյուն, 
(Հողամաս), 
դրամ 

Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

0 0 

Վարձակալություն 
(Անշարժ գույք) 

Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

0 0 

Վարձակալություն 
(փոխադրամիջոց) 

Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

0 0 

Սոց.-տնտ. 
պարտավորություն  

 

Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

0 10000000 դրամ՝ 
(Ազատեկ) Վայքի 
համայնքային 
բյուջե   
5000000 դրամ՝ 
Զառիթափի 
համայնքային 
բյուջե 

Բարեգործական 
հատկացումներ 

Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

0 0 

Ոչ ֆինանսական 
օգնություն 

Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

0 0 



Տուգանք, դրամ Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

0  

Աշխատատեղեր, մարդ Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

1 1 

Անհատույց օտարումներ Հաշվետվություն չի 
ներկայացրել 

0 0 

 

4. Ընկերության և պետական մարմինների ներկայացրած տարեկան ԱՃԹՆ 
հաշվետվությունների  համեմատական վերլուծություն 2016- 2018թթ. կտրվածքով 

Ընկերության և ՏԿԵ նախարարության ներկայացված հաշվետվությունների 
միջև  կան տարբերություններ (տես սույն հաշվետվության 5-րդ բաժինը)։ 

Ընկերության և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության  2016-2018 
թվականների հաշվետվությունների՝ «Շրջակա միջավայրի պահպանության 
դրամագլխի համալրում»  բաժնի  միջև կան տարբերություններ: Մասնավորապես, ՀՀ 
շրջակա միջավայրի նախարարության հաշվետվության մեջ դրամագլխի բազային 
չափը կազմում է  6826532 դրամ՝  ըստ Ընկերության 1715900 դրամ։ 

Հաշվետվությունների տարբերություններ կան նաև տույժ-տուգանքների մասով: 
Մասնավորապես, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության 2018 թվականի 
հաշվետվության15 մեջ նշված է, որ  ստուգման արդյունքներով Ընկերությունը Հողային 
օրենսգրքի  պահանջների խախտման համար ենթարկվել է 150000 դրամ՝ վարչական 
տուգանքի, մինչդեռ այդ տվյալը նշված չէ Ընկերության նույն տարվա հաշվետվության 
մեջ16 ։  

Պետական եկամուտների կոմիտեի (ՊԵԿ) և Ընկերության հաշվետվությունների 
միջև նույնպես կան տարբերություններ։  ՊԵԿ-ի 2017 թվականի հաշվետվության 17 մեջ 
նշված է, որ այդ տարի Ընկերությունը վճարել է 934044 դրամ եկամտահարկ, իսկ 
Ընկերության հաշվետվության մեջ նշված է ՝ 659892 դրամ եկամտահարկի վճարում։ 

2018 թ. ՊԵԿ-ի հաշվետվության18 մեջ նշված է, որ այդ տարի Ընկերությունը վճարել 
է 317136, դրամ եկամտահարկ, Ընկերության հաշվետվության մեջ ցույց է տրված, որ 
հաշվարկել է  197136 դրամ եկամտահարկ, սակայն չի կատարել վճարում։ 

5. «Վայք Գոլդ» ՍՊԸ-ի կողմից 2016 - 2018 թվականներին  Վայք և Զառիթափ 
համայնքների բյուջեին կատարած հարկային վճարումների մասին  

15 https://reports.eiti.am/hy/report/search/state-body-pdf/?year=2018&state-body=1 
16 https://reports.eiti.am/hy/report/search/company-pdf/?year=2018&company=20 
17 https://reports.eiti.am/hy/report/search/state-body-pdf/  
18file:///C:/Users/user/Downloads/%D5%8A%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%20%D5%A5%D5
%AF%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%20%D5%AF%D5%B8%D5%B4%
D5%AB%D5%BF%D5%A5-2018%20(26).pdf 
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Ըստ Ընկերության և ՏԿԵ նախարարության ԱՃԹՆ հաշվետվությունների՝  

• 2016թ. - 2018թ.   համայնքներին   գույքահարկ չի վճարել։ 
•  2016թ.- 2018թ.  համայնքներին չի վճարել հողի հարկ։ 
•  Հողամասերի, փոխադրամիջոցների վարձավճարներ ոչ մի տարի  չի կատարել 

ըստ իր հաշվետվության, սակայն ՀՀ տարածքային  կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարության   2016թ. ԱՃԹՆ հաշվետվությունից 
հետևում է, որ այդ տարի Ընկերությունն Ազատեկի համայնքապետարանին 
վճարել է 1155000 դամ հողամասի վարձակալության վճար19։ 

• Ընդերքօգտագործման պայմանագրով սահմանված համայնքների սոցիալ-
տնտեսական զարգացման հետ կապված պարտավորությունների ընդհանուր 
դրամական արժեքը տարեկան կազմում է 3,0 մլն, դրամ, սակայն Ընկերությունը   
մինչև 2018 թվականը ոչ մի պարտավորություն չի կատարել, բայց 2018 
թվականին Վայք և Զառիթափ համայնքներին  կատարել է գումարային 15,0 մլն. 
դրամի չափով գումարի հատկացում։ 

•  Ընկերությունը 2016-2018թթ. համայնքին կատարած բարեգործական 
հատկացումներ, նվիրատվություններ կամ այլ ձևով կատարված անհատույց 
օտարումներ չի կատարել։ 

6. Ընկերության կողմից  2016-2018 թվականներին  շրջակա միջավայրի 
պահպանության դրամագլխին,  մշտադիտարկումների համար, բնապահպանական և 
բնօգտագործման  վճարների, պետական այլ տուրքերի մասին  

Ընկերությունը 2017թ. և 2018թ.  արդյունահանել և իրացրել է 32200 կգ ոսկու 
պարունակությամբ թանկարժեք մետաղի խտանյութ, ըստ իր հաշվետվությունների, 
ինչպես նաև 1.330 տոննա հանքաքար՝ ըստ 2017թ. դեկտեմբերին  կատարված 
տեսչական ստուգումների։ 

1.  Շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին (բազային՝ 6826533,0 դրամ)  
կատարել է համալրում միայն 2018 թվին 1715900,0 դրամ։ 

2. Մշտադիտարկումների իրականացման վճար չի սահմանվել ՀՀ 
բնապահպանության նախարարության կողմից,  այդ տարիների համար ոչինչ չի 
վճարվել։  

3.  2016-2018թթ.  ազնիվ, գունավոր, սև և հազվագյուտ մետաղների յուրաքանչյուր 
հանքավայրի օգտագործման (շահագործման) թույլտվության տրամադրման 
համար սահմանված 10,0 մլն.դրամ  պետական տուրքը 2016թ. վճարել է,  2017թ-
ին  վճարել է 20,0 մլն. դրամ, իսկ 2018 թվականի համար չի վճարել (Ըստ 
Ընկերության և ՊԵԿ –ի ԱՃԹՆ հաշվետվությունների)։ 

19 https://reports.eiti.am/hy/report/search/state-body-pdf/?year=2016&state-body=2 
                                                           



4. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ չի հաշվարկել և չի վճարել ոչ 
մի տարի՝ խախտելով ընդերքօգտագործման պայմանագրի 1-ին հավելվածի 2,1 
կետի պահանջները։ 

5. Ընդերքօգտագործման դիմաց ռոյալթին հաշվարկել, սակայն չի վճարել, ըստ իր 
հաշվետվության: Ըստ ՊԵԿ-ի  հաշվետվությունների՝ նույնպես այդ գումարները 
չի վճարել20՝ խախտելով ընդերքօգտագործման պայմանագրի 1-ին հավելվածի 
2,1 կետի պահանջները։ 

7. Բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման, մասհանումների և 
ծրագրերի վերաբերյալ 

«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների 
նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի շրջանակներում 2016-2020թթ. Վայք և 
Զառիթափ  համայնքները  որևէ սուբվենցիայի գումար չեն ստացել, քանի որ «Վայք 
Գոլդ» ՍՊԸ-ն մինչև 2020թ. ընդգրկված չի եղել  օրենքի 1-ին հոդվածում նշված 
կազմակերպությունների  ցանկում։ 

 8.   Համայնքային զարգացման ծրագրում  Ընկերության ներգրավվածության մասին 

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի պաշտոնական21 կայքում տեղադրված Վայք  
համայնքի 2017-2021թթ. զարգացման ծրագրում22 նախատեսված 8 միջոցառումներից 
որևէ  մեկում  հաշվի չեն առնված  «Վայք Գոլդ» ՍՊԸ-ի գործոնը։ Մարզում առկա ոսկու 
և բազալտի, ինչպես նաև կապարի հանքավայրերի առկայությունը Ծրագրում 
դիտարկվում է միջանցիկ, այն էլ որպես տարածաշրջանի բնական մրցակցային 
առավելություն՝ աշխատատեղ ստեղծելու հնարավորություն։ Համայնքների 
զարգացման հնարավորություններն, ըստ զարգացման ծրագրի, տուրիզմն է և 
տեղական մրգերի բազայի վրա չոր մրգերի և գինու արտադրության կազմակերպումը։ 

Նույն՝ կայքում տեղադրված Զառիթափ համայնքի 2017-2021թթ. զարգացման 
ծրագրում23 նախատեսվող 11 ծրագրերից որևէ մեկում նույնպես չի նշվում  «Վայք Գոլդ» 
ՍՊԸ-ից ակնկալվող համաֆինանսավորման, կամ օժանդակություն ստանալու մասին։   
 
9. Այցելությունների արդյունքում հարցումների վերլուծություն 

 «ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ն ազդակիր Վայք և Ձառիթափ   համայնքների, 
Ազատեկ և Փոռ բնակավայրերի վարչական ղեկավարների, բնակչության և տեղական 
հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների շրջանում 2021 
թվականի փետրվարին անցկացրեց հարցում՝ սոցիալական, շրջակա միջավայրի և 
առողջապահության հարցերի շուրջ՝ նպատակ ունենալով պարզել բնակչության 

20 https://reports.eiti.am/hy/report/search/state-body-pdf/?year=2018&state-body=3 
21http://vdzor.mtad.am/Zargtsragrer/ 
22 http://vdzor.mtad.am/files/docs/24445.pdf 
23 http://vdzor.mtad.am/files/docs/24445.pdf 
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իրազեկվածության  մակարդակը, նրանց գնահատականները և կարիքները, ինչպես 
նաև նրանց դիրքորոշումը  Ազատեկի  ոսկի-բազմամետաղային  հանքավայրի 
շահագործման հարցերում, լսել նրանց առաջարկներն առկա բնապահպանական 
խնդիրների լուծման վերաբերյալ։  

Հարցմանը մասնակցել է 36 անձ՝ 25 կին և 11 տղամարդ։ Հարցման արդյունքների 
գերակշիռ մասն արտահայտված է սույն հաշվետվության նախորդ բաժիններում, իսկ 
մյուս մասի արդյունքների վերլուծությունը ներկայացվում է ստորև՝ 

 

 

Նկարներ 6, 7, 8, 9 Հարցազրույցներ Վայքում, Ազատեկում, Փոռում, Զառիթափում 

1. Ըստ  Զառիթափի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի՝ 
համավարակի և  պատերազմական իրավիճակում «Վայք Գոլդ» ՍՊԸ-ն  
համայնքի  զոհվածների և վիրավորների ընտանիքներին և Արցախից 
տեղահանվածներին տրամադրել է սննդամթերք, իսկ Սարավան բնակավայրին՝ 
գյուղտեխնիկայի վերանորոգման համար ցուցաբերել է դրամական 
օժանդակություն։ 

2. Ըստ Զառիթափ համայնքի աշխատակազմի քարտուղարի՝ համայնքի 
զարգացման ծրագրերում «Վայք Գոլդ» ՍՊԸ-ի գործոնը հաշվի չի առնվել, քանի 
որ Ընկերության  կողմից ներդրումների չափն անորոշ է։ Իսկ համայնքում 
ժամանակակից առաջադեմ տեխնոլոգիաների ներդրմամբ գյուղատնտեսության 
զարգացմանը  խոչընդոտում են համայնքային բյուջեի ֆինանսական միջոցների 



սահմանափակությունը, համապատասխան մասնագետների և բավարար 
աշխատուժի պակասը, ոռոգման ջրի պակասը։ 

3. «Վայք Գոլդ» ՍՊԸ-ն Վայք և Զառիթափ համայնքների հետ հողերի, գույքի և 
հողամասի վարձակալության պայմանագրեր չունի,   հետևապես չի վճարում 
դրանց դիմաց սահմանվող վարձավճարները։ 

4. «ԷկոԼուրի»  հետ ունեցած հարցազրույցում  Վայքի  համայնքապետի տեղակալը 
նշեց, որ համավարակի և  պատերազմական իրավիճակում՝  նոր տարուց առաջ, 
«Վայք Գոլդ» ՍՊԸ-ն ընդհանուր 6,0 մլն. դրամի օգնություն է ցուցաբերել 
համայնքի զոհվածների ընտանիքներին՝ յուրաքանչյուրին 200,0 հազարական 
դրամի չափով։ Իսկ Ընկերության  ընդերքօգտագործման պայմանագրով 
ստանձնած պարտավորությունների շրջանակներում 2018 թվականի  
ցուցաբերել է 15,0 մլն. դրամի օժանդակություն։    

5. Հարցմանը ենթակա բնակիչները  համարում են, որ բնակավայրերի 
անվտանգությունը գտնվում է ռիսկի տակ, առկա է վտանգ, սակայն այն 
գնահատել են ոչ  բարձր։ 

6. «ԷկոԼուրի» հետ հարցազրույցի ժամանակ «Աշխատանք և հայրենիքի 
տարածքային զարգացում» ՀԿ-ի նախագահ Ռուզան Ղազարյանը նշեց, որ  
ընդհանուր առմամբ մարզի անվտանգությունը վտանգված է. Արփա գետի 
ակունքներն արդեն  իսկ Ադրբեջանի տիրապետության տակ են, Ջերմուկ 
քաղաքը դարձել է սահմանամերձ։ Եթե առաջ մարզը սահմանակից  էր միայն 
Նախիջևանին, ապա այժմ սահմանակից է  նաև Ադրբեջանին։ 

7. Ըստ Վայքի համայնքապետի տեղակալի՝ պատերազմական իրավիճակում  
կատարվել է  քաղաքացիական պաշտպանության ապաստարանների 
գույքագրում,  դրանք մաքրվել են,  հնարավորինս բերվել աշխատանքային 
վիճակի։ Պատերազմական օրերին ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 
նախարարությունից  ստացել են քաղաքացիական պաշտպանության 
վերաբերյալ համապատասխան հրահանգ։ Ապաստարանների տեղադիրքերը   
մատչելի և հասանելի են  բնակչությանը: Այդ առումով նա կարծում է, որ  
քաղաքի ամբողջ բնակչության ապաստանելու համար կարողությունները 
բավարար են (բազմաբնակարան շենքերի նկուղներ, դպրոցի սպորտ դահլիճ, 
խոշորացված համայնքի գյուղական  բնակավայրերի մասնավոր տների  
նկուղներ)։ Անհատական  սեկտորում ապրող բնակիչները նույնպես զգուշացվել 
են նկուղները մաքրելու վերաբերյալ, փուլ առ փուլ անդրադառնում են բոլոր 
ապաստարանների խնդիրների լուծմանը։ Սակայն գյուղական բնակավայրերի 
բնակիչները կարծում են, որ նկուղների ծավալները չեն բավարարի ամբողջ 
բնակչության ապաստանելու համար։ 

8. Հարցված բնակիչները կարծում են, որ ներկայումս հանքավայրն իրենց վրա 
որևէ ձևով չի ազդում, քանի որ  այն չի շահագործվում։  Եթե երկրի տնտեսական 
վիճակից ելնելով  սկսեն հանքավայրը շահագործել ստորգետնյա եղանակով, 



այդ ժամանակ բնապահպանական ռիսկերը կնվազեն, միևնույն ժամանակ 
անհրաժեշտ է, որպեսզի  հանքաքարի տեղափոխման ժամանակ պահպանվեն 
բնապահպանական նորմերը (ճանապարհների ջրցանում, հանքաքարի 
խոնավացում) և որ վերաշահագործող Ընկերությունը եթե ստանձնի ազդակիր 
համայնքների սոցիալ-տնտեսական ծրագրերին շոշափելի օժանդակության 
պարտավորություններ, ապա իրենք կհամաձայնվեն հանքավայրի 
շահագործմանը։  

9.  «Աշխատանք և հայրենիքի տարածքային զարգացում» ՀԿ-ի նախագահ Ռուզան 
Ղազարյանը նշեց, որ Ազատեկի հանքավայրի լցակույտերը տեղակայվելու են  
պատմական Մոզ քաղաքի տարածքում՝ անվերադարձ ազդելով այդ 
մշակութային շերտի վրա։ Բացի դրանից,  ստորգետնյա պայթյունները 
կխթանեն  տարածաշրջանի՝ առանց այդ էլ սեյսմիկ ակտիվությունը։ Վտանգված 
են նաև մակերևույթային ջրերը, որոնք  անվերապահորեն կաղտոտվեն  
հանքավայրի շահագործումից։ Վայքի քաղաքային  գերեզմանոցը նույնպես 
հանքավայրի շահագործման արդյունքում կվտանգվի, քանի որ հանքավայրի  
ամենահարուստ երակն անցնում է գերեզմանոցի տարածքով։   

10. Վայք խոշորացված համայնքի փոխհամայնքապետը նշեց, որ իրենք ճշտել են, 
որ ստորգետնյա եղանակով հանքավայրերի շահագործման հետևանքով 
թունավոր նյութերի, ջրերի աղտոտման հետ կապված խնդիրներ չեն ծագի և որ 
հանքավայրի շահագործումը  համայնքի համար   վտանգ չի ներկայացնի։  

11. Վայք քաղաքից հարցման մասնակիցներն իրազեկված էին, որ «Վայք Գոլդ» 
ՍՊԸ-ն  Ազատեկում անցկացրել է հանքավայրը ստորգետնյա  եղանակով 
շահագործելու վերաբերյալ առաջին հանրային  քննարկումը, և  քանի որ չեն 
մասնակցել այդ քննարկումներին, չկարողացան որևէ կարծիք հայտնել։  Ըստ 
նրանց՝  համայնքին աջակցության խնդիր չի քննարկվել այդ լսումների 
ժամանակ։ Կարծիքները իրարամերժ էին։ Սակայն լսել են նաև, որ 
Ընկերությունը խոստացել է հանքավայրի շահագործմամբ ապահովել   500-1000 
նոր աշխատատեղերի բացում։ 

12. ԱՃԹՆ շրջանակներոմ տարվող գործընթացներից հարցված բնակիչների 
իրազեկվածության մակարդակը շատ ցածր էր։ 

Շրջակա միջավայրի աղտոտման կանխարգելման ոլորտում հարցման 
ենթակրկվածներն առաջարկում են՝ 

•  Համայնքներում և բնակավայրերում պարբերական  կազմակերպել 
աղբահանություն,  հիմնել օրինական աղբավայրեր  

• Հանքարդյունահանման պարագայում անվերապահորեն  պահպանել  շրջակա 
միջավայրի աղտոտման կանխարգելման կանոնների պահպանումը, խստացնել 
վերահսկողությունը նրանց գործունեության նկատմամբ 



• Գտնել և ներդնել ազդակիր համայնքներում գործունեություն իրականացնող, 
հատկապես մետաղական հանքավայրեր շահագործող 
կազմակերպությունների՝ համայնքների նկատմամբ   հաշվետվողականության  
և թափանցիկության ապահովման մեխանիզմներ 

• Օրենքում ամրագրել ընդերքօգտագործման պայմանագրի կնքմանը  ազդակիր 
համայնքներին իմպերատիվ ներգրավման պահանջը՝ հատկապես  
ընկերության սոցիալական պատասխանատվության հարցերի քննարկման 
գործընթացում: 

Ազդակիր համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման խթանման  ոլորտում 
հարցման ենթարկվածներն առաջարկում են՝ 

• Որպես հենք օգտագործելով տարածքում պատմամշակութային 
հուշարձանների առկայությունը՝ մշակել տուրիզմի զարգացման 
ռազմավարություն և դրա  իրականացում՝ ոլորտում ներգրավելով  խոշոր 
ներդրողների, իսկ փոքր ներդնողների համար ապահովել աջակցության  
խթանման մեխանիզմներ։ 

• Համայնքներում և բնակավայրերում չոր մրգերի և պահածոների 
արտադրամասեր կառուցել, ապահովել բնակչության զբաղվածությունը՝ 
դրանով իսկ կանխելով արտագաղթը: 

• Բարելավել ներհամայնքային և միջհամայնքային տրանսպորտային 
հաղորդակցությունը: 

• Բարեկարգել արոտավայրեր տանող ճանապարհները:  
• Բացել գյուղատնտեսական մթերքի իրացման շուկա: 
• Վերանորոգել Վայքի հիվանդանոցը, հիվանդանոցները և պոլիկլինիկաները  

համալրել առաջնակարգ մասնագետներով և  ժամանակակից հետազոտական 
գործիքակազմով,  կազմակերպել բնակչության  ամենամյա բուժզննում: 

• Կառուցել քաղաքացիական պաշտպանության ապաստարաններ, այդ թվում 
ռմբապաստարաններ բնակչության անվտանգության ապահովման համար, այդ 
նպատակով նախատեսած  նկուղները հիմնանորոգել՝ դրանք հարմարեցնելով 
այդ կարգի շինություններին ներկայացվող տեխնիկական պահանջներին։  

10. Եզրակացություն 

1. Հանքավայրի վերաշահագործման հարցում բնակիչների կարծիքը միանշանակ 
չէ, հարցվածների մի մասը կողմ են հանքի շահագործմանը նոր 
աշխատատեղերի բացման տեսանկյունից, մյուս մասը դեմ է։ Վերջիններս    
իրենց եկամուտները գյուղատնտեսական աշխատանքերից երկարատև 
ժամանակահատվածում վաստակելը գերադասում են կարճաժամկետ 
կտրվածքով հանքարդյունաբերության ոլորտում ժամանակավոր վարձու 
աշխատանքից։ Այս խումբը կարծում է, որ հանքարդյունաբերության 



ենթակառուցվածքների  աշխատանքների արդյունքում  շրջակա միջավայրը 
կկրի անվերադարձ փոփոխություններ և անհրաժեշտ է  հրաժարվել 
բնակավայրերում հանքարդյունաբերության զարգացման ծրագրերից։  

2. Շահագործման թույլտվություն ստանալուց հետո Ընկերության 
արդյունահանման աշխատանքներն առ այսօր կրել են էպիզոդիկ   բնույթ, չեն 
պահպանվել ընդերքօգտագործորման պայմանագրի պահանջները՝ 
չապահովելով Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքով սահմանվող ընդերքի ողջամիտ և 
համալիր օգտագործումը՝ խախտելով Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի 4-րդ 
հոդվածի 1-ին 6-րդ մասի պահանջները: 

3. Ընկերությունը   բնապահպանական և բնօգտագործման  հարկեր չի հաշվարկել 
և 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 և 
համայնքային բյուջեի կանխատեսումների գործընթացի վրա։ 

4. Ընդերքօգտագործման պայմանագիր կնքելիս  ազդակիր համայնքները չեն 
ներգրավվել Ընկերության սոցիալական պատասխանատվության հարցերի 
քննարկման գործընթացին և չեն արտահայտել իրենց  դիրքորոշումը 
պայմանագրի կնքման ժամանակ։ 

5. Ընկերությունը ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վայք համայնքի հետ չի կնքել հողի 
օգտագործման պայմանագիր և չունի հողի օգտագործման իրավունք: 

6. Ընկերությունը չի ապահովել օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծի  
պահանջների կատարումը: 

7. 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։ 

8. 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։ 

9. Ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում չի ապահովել աշխատանքների և 
իրագործվող ծրագրի թափանցիկությունն ազդակիր համայնքի  և շահագրգիռ 
հասարակայնության նկատմամբ։ 

10. ԱՃԹՆ համակարգն ունի  պատկան մարմինների և ընդերքօգտագործողների 
հաշվետվությունների հավաստիության և իդենտիկության ճշգրտման խնդիր։   

 

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: 

 

 
 


