
 

 

 

 

 

 

 «ՉԱՇԽԱՏՈՂ ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՃԹՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ» ԾՐԱԳԻՐ 

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  

«ՄՈՒԼՏԻ  ԳՐՈՒՊ ԿՈՆՑԵՌՆ»  ՍՊԸ,  ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄՂԱՐԹԻ 
ՈՍԿՈՒ ԹԻՎ 5 և ԹԻՎ 8 ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 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։ 

 

 
 
 

 

 

 

Երևան, 2020թ. 



 

1.   Ընդհանուր  տեղեկատվություն  հանքավայրի, ընկերության և ազդակիր 
համայնքների վերաբերյալ   

Մղարթի ոսկու հանքավայրը գտնվում է ՀՀ Լոռու մարզում՝ խոշորացված Օձուն 
համայնքի Մղարթ բնակավայրի տարածքում: Հանքավայրի թիվ 5 և թիվ 8 հանքային 
մարմինների ընդերքօգտագործման իրավունքը պատկանում է «Մուլտի  Գրուպ 
Կոնցեռն»  ՍՊԸ-ին: 
 
 Շահագործման թույլտվություն՝ 20.10.12թ., ՇԱԹՎ-29/213  
 Ընդերքօգտագործման պայմանագիր՝ 20.12.2012թ., ՊՎ-213 (2015 թվականի 

դեկտեմբերի 24-ին փոփոխվել են թիվ 8 և թիվ 5 հանքային մարմինների 
կոորդինատները) 

 Շահագործման թույլտվության ժամկետը՝  20.12.2012թ. -06.03.2031թ. 
 Հանքավայրի մակերեսը՝ 1,08 հա 
 Տարեկան արդյունահանումը ՝ թիվ 5 հանքային մարմին՝ 1345,6տ, թիվ 8 հանքային 

մարմին՝ 8648, 6տ  
 Հաշվեկշռային պաշարները օգտագործման ամբողջ ժամանակահատվածի 

համար՝ 219857,0 տոննա՝ ըստ C1 + C2 կարգերի։ 
 Ազդակիր բնակավայր՝  Օձուն համայնքի Մղարթ բնակավայր 
 
2017 թվականի ընթացքում «Մուլտի Գրուպ Կոնցեռ» ՍՊԸ-ն չի իրականացրել 

գործունեություն, սակայն այդ ժամանակահատվածում  Շվեյցարիա է արտահանել 2014 
և 2015 թվականների ընթացքում արտադրված և պահեստում որպես պատրաստի 
արտադրանք հաշվառված ոսկի պարունակող 80,0 տոննա խտանյութը՝ 124861657 դրամ 
իրացման արժեքով։ 

Ազդակիր Մղարթ բնակավայրի մասին 

Մղարթ բնակավայրում զբաղվում են անասնապահությամբ, կարտոֆիլի, 
հացահատիկի, կերային կուլտուրաների մշակությամբ: Գյուղում և շրջակայքում 
պահպանվել են 13-14-րդ դարերի խաչքարեր: 

 
Մղարթ բնակավայրի հիմնական բնակչությունը՝ 327 մարդ, որից  կանայք՝170 հոգի, 

տղամարդիկ՝ 157 տղամարդ, 3 նպաստառու, 59 թոշակառու:  Տարբեր գործատուների 
մոտ և տնային տնտեսություններում զբաղված աշխատողների թիվը՝ 160։ 

Մղարթում գործում է  1 դպրոց, որն ունի 38 աշակերտ, 18 աշխատող: Մղարթն ունի 
կեսօրյա մանկապարտեզ, ուր հաճախում է 14 սան: Առկա է 1 բուժկետ, որը հագեցած չէ 
անհրաժեշտ բուժսարքավորումներով: Ունի 1 բուժքույր: Մղարթին սպասարկում է 
Արևածագ համայնքի բժշկական հաստատությունը: Ունի դեմոգրաֆիկ խնդիր: 
Բնակավայրն ունի խմելու ջրի խնդիր: 



 
 
«Մուլտի Գրուպ Կոնցեռն» ՍՊԸ-ի իրական սեփականատերերի մասին  

«Մուլտի Գրուպ Կոնցեռն» ՍՊԸ-ն գրանցվել է 1998 թ-ի փետրվարի 26-ին: 
Հայտարարագրում բացահայտված է միմյանց հետ փոխկապակցված երեք իրական 
սեփականատեր, որոնցից երկուսը համատեղ տիրապետում են Ընկերության 
բաժնեմասի ամբողջ փաթեթին: Առաջին իրական սեփականատերը գործարար, 
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության նախագահ, ՀՀ Ազգային ժողովի 
պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանն է: Նրան է պատկանում ընկերության բաժնեմասի 
65.83 %-ը, որը նա ձեռք է բերել 2002 թ-ի նոյեմբերի 5-ին: Ընկերությունում Գագիկ 
Ծառուկյանն ունի ուղղակի մասնակցություն փոխկապակցված ֆիզիկական անձի կամ 
անձանց հետ համատեղ: Նա ստանում է ընկերության տարեկան հասույթի առնվազն 
15%-ը, իրավասու է նշանակելու կամ ազատելու ընկերության կառավարման 
մարմիններում ընդգրկված անձանց: 

Երկրորդ իրական սեփականատերը Սամվել Ծառուկյանն է: Վերջինս 2018 թ-ի 
մայիսի 23-ին ձեռք է բերել ընկերության բաժնեմասի 34.17%-ը: Նա ևս ընկերությունում 
ունի ուղղակի մասնակցություն փոխկապակցված ֆիզիկական անձի կամ անձանց հետ 
համատեղ: 

Երրորդ իրական սեփականատերը «Մուլտի Գրուպ Կոնցեռն» ՍՊԸ-ի գլխավոր 
տնօրեն Սեդրակ Առուստամյանն է:  

Միջանկյալ ընկերություններ չեն գործում: 

2. «Մուլտի Գրուպ Կոնցեռ» ՍՊԸ-ի ստանձնած պարտավորությունները՝ ըստ 
20.12.2012թ., ՊՎ-213  ընդերքօգտագործման պայմանագրի   

2.1 Սոցիալական պարտավորություններ 

«Մուլտի Գրուպ Կոնցեռ» ՍՊԸ-ն 20.12.2012թ., ՊՎ-213  ընդերքօգտագործման 
պայմանագրով չունի ազդակիր համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ոլորտում 
ստանձնած  պարտավորություններ, ինչը հակասում է Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի 
հոդված 54-ի 3-րդ մասի 9-րդ կետի պահանջներին։ 

2.1.1 «Մուլտի Գրուպ Կոնցեռ» ՍՊԸ-ի սոցիալական պարտավորությունների 
կատարողականի մասին 

Հայաստանի Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության 
(ԱՃԹՆ) պաշտոնական կայքում տեղադրված «Մուլտի Գրուպ Կոնցեռն» ՍՊԸ-ի 
հաշվետվության  համաձայն՝ ընկերության կողմից 2017թ. կատարվել է 42505728 դրամի 
չափով նվիրատվություն Գագիկ Ծառուկյան Բարեգործական հիմնադրամին: Նշենք, որ  
ՀՀ օրենսդրությունը պահանջում է, որ ընդերքօգտագործողը պարտավորվի գումարներ 



տրամադրել իր գործունեության բացասական ազդեցությունը կրող համայնքների 
սոցիալ-տնտեսական զարգացմանն ուղղված խնդիրների լուծման նպատակով:   

 
2.2 Բնապահպանական պարտավորությունների մասին   
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 
եզրակացությանբ նախատեսված պայմաննները։ 

2.2.1. Բնապահպանական պարտավորությունների փաստացի կատարողականի մասին 
- Ուսումնասիրություններից պարզ դարձավ, որ որևէ վերականգնողական 

աշխատանք այդ տարածքում չի իրականացվել:  

 
Նկար 1. Մղարթի ոսկու հանք 

 
Նկար 2. ՀՀ Լոռու մարզի Մղարթ բնակավայր 

 
Նկար 3. Մղարթի հանքահարստացման ֆաբրիկայի պոչամբար 

 2.3    Հանքի փակման ծրագրով նախատեսված պարտավորությունների և դրանց 
կատարողականի վերաբերյալ   



Համաձայն հրապարակված ընդերքօգտագործման պայմանագրի` «Մուլտի 
Գրուպ Կոնցեռն» ՍՊԸ-ն հանքի փակման և դրանով նախատեսված ֆինանսական 
պարտավորություններ չունի։ Այդ պարտավորություններն ամրագրող 2-րդ հավելվածն 
ընդերքօգտագործման պայմանագրում բացակայում է։  

Այս փաստն ինքնին անհասկանալի է և իրավական առումով անթույլատրելի, 
քանի որ ընդերքօգտագործման պայմանագրին կից հավելվածները վերջինիս 
բաղկացուցիչ մասն են, ինչն ամրագրված է ՀՀ կառավարության ընդունած՝ 
ընդերքօգտագործման պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու մասին որոշմամբ1։  

3. «Մղարթի ոսկու  հանքավայրի  կենտրոնական տեղամասի  բաց լեռնային 
աշխատանքներով  շահագործման  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության» մասին   

2018 թվականին ընկերությունը ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն է 
ներկայացրել «ՀՀ  Լոռու  մարզի Մղարթի ոսկու  հանքավայրի  կենտրոնական 
տեղամասի  բաց լեռնային աշխատանքներով  շահագործման  շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության նախնական գնահատման   հայտ՝ 2018-2037  թվականների  համար», 
որտեղ Ընկերությունը  ներկայացրել է ինչպես արդյունահանվող հանքաքարի 
ծավալների ընդլայնման, այնպես էլ բացհանքին հարող տարածքում 50 հազար տոննա 
արտադրողականությամբ ոսկու կորզման մինի ֆաբրիկայի և պոչամբարի  կառուցման 
գործընթացների իր նկատառումները։ Ըստ այդ ծրագրի՝ հանքաքարի արդյունահանումը 
կկազմի տարեկան 100000 տոննա: Այդ նպատակով կվերազինվի պիլոտային 
հանքահարստացման ֆաբրիկան, կնախագծվի և կկառուցվի նոր պոչամբար՝ 
նախկինում կառուցված ջրահավաք  ավազանների տեղում։ 

Համար 1 բացահանքից, որի հաստատված պաշարը կազմում է 830688 տ 
հանքաքար, նախատեսվում է տարեկան արդյունահանել 100000տ հանքաքար: 
Մակաբացման ապարների ծավալը կկազմի  1460076խմ, լեռնակապիտալ 
աշխատանքներինը՝ 91119 խմ, լեռնային զանգվածը 1864662 խմ: Աշխատանքների 
տևողությունը կկազմի  9 տարի:  

Համար 2 բացահանքից, որի հաստատված պաշարը  1016356տ հանքաքար է, 
տարեկան կարդյունահանվի  100000 տոննա: Մակաբացման ապարների ծավալը 
կկազմի 1841344 խմ, լեռնային զանգվածը՝ 2224875խմ: Աշխատանքների տևողությունը 
կկազմի 10  տարի:  

Այս հայտն առ 2020թ. օգոստոս ամիսը չի  ստացել ՇՄԱԳ դրական 
եզրակացություն, նույն կերպ փորձաքննության չեն ներկայացվել նաև ֆաբրիկայի և 
պոչամբարի  կառուցման  ՇՄԱԳ  հայտեր։  

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

                                                           

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=75220


Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի 09.07.2020թ. 
հաղորդագրության համաձայն՝ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի 
Լոռու տարածքային բաժնի աշխատակիցների կողմից Մղարթի ոսկու հանքավայրում 
իրականացված մասնակի ստուգման արդյունքում պարզվել է, որ Ընկերությունը` 
հարստացուցիչ ֆաբրիկան և պոչամբարը շահագործել է առանց շրջակա միջավայրի 
վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացության՝ խախտելով  «Շրջակա միջավայրի 
վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 
4-րդ մասի 2-րդ կետի բ) ենթակետի պահանջը։ 

Նշանակվել է վարչական տուգանք՝ 100.000 ՀՀ դրամի չափով։ Տրվել է 
հանձնարարական աշխատանքներն իրականացնել՝ հարստացուցիչ ֆաբրիկա և 
պոչամբար, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական եզրակացության 
առկայության (ստանալու) դեպքում2։  

4. Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի կայքում հրապարակված «Մուլտի Գրուպ Կոնցեռն» ՍՊԸ-ի 
ընդհանուր ֆինանսական հաշվետվությունում ներկայացված  տվյալներ  

ԱՃԹՆ կայքում 2016թ. համար այս Ընկերության կողմից ներկայացված՝ ընդհանուր 
ֆինանսական հաշվետվություն չի գտնվել3  

Տվյալ 2016 թ. 2017 թ. 2018 
Ոսկու 
պարունակությամբ 
թանկարժեք 
մետաղի խտանյութ 
 

0 
 

0 0 

Շահութահարկ, 
դրամ (Տվյալները 
վերաբերվում են 
Ընկերության 
գործունեությանը, 
այլ ոչ թե Մղարթի 
հանքավայրի 
շահագործման 
արդյունքին) 

Հշվրկ. - 
Վճր. - 
Հշվնց. - 

Հշվրկ. 23706639 
Վճր. 0 
Հշվնց. 23461885 

Հշվրկ. 0 
Վճր. 0 
Հշվնց. 0 
(2018 թվականի 
հարկային վնասը 
կազմել է -
300859149) 

Եկամտային հարկ, 
դրամ(Տվյալները 
վերաբերվում են 
Ընկերության 
գործունեությանը, 

Հշվրկ. - 
Վճր. - 
Հշվնց. - 

Հշվրկ. 34561853 
Վճր. 37130501 
Հշվնց. 935956 

Հշվրկ. 22412496 
Վճր. 22693564 
Հշվնց.  

2
https://www.ecoinspect.am/%d5%a2%d5%b6%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%ba%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5

%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d6%87-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a5%d6%80%d6%84%d5%ab-
%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%b9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b4-11/ 
3 https://reports.eiti.am/hy/report/search/company-pdf/?year=2016&company=13 
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այլ ոչ թե Մղարթի 
հանքավայրի 
շահագործման 
արդյունքին) 
Ավելացված 
արժեքի հարկ, 
դրամ(Տվյալները 
վերաբերվում են 
Ընկերության 
գործունեությանը, 
այլ ոչ թե Մղարթի 
հանքավայրի 
շահագործման 
արդյունքին) 

Հշվրկ. - 
Վճր. - 
Հշվնց. - 
Վրդրձ. - 

Հշվրկ. 78061820 
Վճր. 15940948 
Հշվնց.  137067229 
Վրդրձ. 0 

Հշվրկ. -32287403 
Վճր. - 
Հշվնց. - 
Միասն. հաշվին 
վրդրձ. 141144054 

Ակցիզային հարկ, 
դրամ(Տվյալները 
վերաբերվում են 
Ընկերության 
գործունեությանը, 
այլ ոչ թե Մղարթի 
հանքավայրի 
շահագործման 
արդյունքին) 

Հշվրկ. - 
Վճր. - 

Հշվրկ. 0 
Վճր. 0 

Հշվրկ. 0 
Վճր. 0 

Ռոյալթի, դրամ 
(Տվյալները 
վերաբերվում են 
Ընկերության 
գործունեությանը, 
այլ ոչ թե Մղարթի 
հանքավայրի 
շահագործման 
արդյունքին) 

Հշվրկ. - 
Վճր. - 
Հշվնց. - 
Վրդրձ. - 

Հշվրկ. 12460936 
Վճր. 0 
Հշվնց. 0 
Վրդրձ. 0 

12460936—2017թ. 
պարտավորությո
ւնների մարման 
գումարն է 

Բնօգտագործման 
վճար, դրամ--
Մղարթի 
հանքավայրի 
համար 

Հշվրկ. - 
Վճր. - 

Հշվրկ. 0 
Վճր. 0 

Հշվրկ. 0 
Վճր. 0 

Բնապահպանակա
ն վճարներ, դրամ--
Մղարթի 
հանքավայրի 
համար 

Հշվրկ. - 
Վճր. - 

Հշվրկ. 0 
Վճր. 0 

Հշվրկ. 0 
Վճր. 0 

Բնապահպանակա Հշվրկ. - Հշվրկ. 0 0 



ն վճարներ 
(մաքսային), դրամ-
-Մղարթի 
հանքավայրի 
համար 

Վճր. - Վճր. 0 

ՇԹ պետտուրք, 
դրամ-Մղարթի 
հանքավայրի 
համար 

- 10000000 10000000 

ՇՄՊ դրամագլուխ, 
դրամ-Մղարթի 
հանքավայրի 
համար 

- 0 Հշվրկ. 233380 
Վճր.՝ 0 

Մշտադիտարկումն
երի իրականացման 
վճար, դրամ--
Մղարթի 
հանքավայրի 
համար 

- 0 0 

Գույքահարկ 
(Օձուն համայնք) 

Հշվրկ. - 
Վճր. - 

Հշվրկ. 17060 
Վճր. 17060 

Հշվրկ. 17060 
Վճր. 17060 

Հողի հարկ 
(Օձուն համայնք) 

Հշվրկ. - 
Վճր. - 

Հշվրկ. 2166 
Վճր. 2166 

0 

Վարձակալություն 
(Հողամաս- Օձուն), 
դրամ 

- 2489589 2489589 

Վարձակալություն 
(Անշարժ գույք- 
Օձուն) 

- 
 

0 0 

Վարձակալություն 
(փոխադրամիջոց- 
Օձուն) 

- 0  
0 

Սոց.-տնտ. 
Պարտավորություն
-Օձուն 
համայնքում  

- 0 0 

Բարեգործական 
հատկացումներ 
-Մղարթի  
համայնքին 

- 0 0 

Ոչ ֆինանսական 
օգն.- -Մղարթի 
հանքավայրի 

- 0 0 



համար 
Տուգանք, դրամ  - Հշվրկ. 42214 

Վճր. 42650  
0 

Աշխատատեղեր - 139 մարդ4 137, որից 25-ը 
Լոռու մարզում 

Անհատույց 
օտարումն. 

- 0 0 

 

5. «Մուլտի Գրուպ Կոնցեռ» ՍՊԸ-ի կողմից Օձուն համայնքի բյուջեին կատարած 
վճարումները 2016, 2017, 2018 թվականներին   

Գույքահարկի և հողի հարկի վճարման, ինչպես նաև հողի վարձակալության 
մասով Ընկերության ներկայացրած տվյալների և ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարության 2017թ. տվյալների միջև տարբերություններ 
չկան։  

Տույժերի և տուգանքների մասով տվյալներն էապես տարբերվում են. ըստ 
Ընկերության ֆինանսական հաշվետվության, 2017թ. եղել են 42214 դրամ հաշվարկված և 
42650 դրամ վճարված տուգանքներ, մինչդեռ նախարարության հրապարակած 
տվյալներում ընկերության տույժ/տուգանքների չափը 1112711200 դրամ է։ 
Ենթադրաբար, նշված թիվը վերաբերում է ոչ թե Մղարթի հանքավայրին առնչվող 
գործունեությանը, այն Ընկերության բոլոր տույժ/տուգանքների համագումարն է 
վերջինիս գործունեության բոլոր ոլորտների համար։ 

Ինչպես նշվեց, 2016թ. համար Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունը 
հրապարակված չէ, ուստի հնարավոր չէ համեմատություն կատարել այդ տարվա 
համար։  

2018թ.  Ընկերությունը Օձուն խոշորացված համայնքի բյուջեին կատարել է 17060 
դրամ գույքահարկի վճարում և 2429590 դրամ հողամասի վարձակալության վճարում։ 

6. Ընկերության կողմից 2016, 2017, 2018 թվականներին կատարված շրջակա միջավայրի 
պահպանության դրամագլխի համալրման, մշտադիտարկումների համար, 
բնապահպանական և բնօգտագործման  վճարների մասին 
 

Շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի համալրման և 
մշտադիտարկումների իրականացման վճարների մասով ՀՀ բնապահպանության 

4 Համաձայն ընկերության ներկայացրած ֆինանսական հաշվետվության մեջ արված նշումների՝ «2017 թվականի ընթացքում 
«Մուլտի Գրուպ Կոնցեռն» ՍՊԸ-ի անժամկետ աշխատանքային պայմանագրերով աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը 
եղել է 139 մարդ, սակայն որոնք զբաղված չեն եղել ընդերքօգտագործման բնագավառում, քանի որ  տվյալ տարում  գործունեություն 
չի իրականացվել, այդ աշխատողները զբաղված են եղել սպորտ-առողջարանային կոմպլեքսի գործունեությամբ,որը հանդիսանում 
էր ընկերության բազմաբնույթ գործունեություններից մեկը»: 

 

                                                           



(ներկայումս՝ շրջակա միջավայրի) նախարարության հրապարակած տվյալները 
զրոյական են։ Քանի որ Ընկերությունը  2016թ. համար հաշվետվություն չի ներկայացրել, 
այդ տարեթվի համար համեմատություն իրականացնել հնարավոր չէ։  

Ընկերության 2017թ-ի հաշվետվության՝ Շրջակա միջավայրի պահպանության 
դրամագլխի (ՇՄՊԴ) հատկացումների տողը զրոյական է: «ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՊ 
ԿՈՆՑԵՌՆ»-ի բացատրությունն այս կապակցությամբ հետևյալն է. «Դրամագլխին 
կատարվող հատկացումների հաշվարկման բազային չափը «նախագծով և (կամ) 
ծրագրով և (կամ) ընդերքօգտագործման պայմանագրով» սահմանված չէ: Ինչ 
վերաբերում է փաստացի վճարումներին, ապա քանի որ առկա է մեծ գումարի չափով 
կանխավճար, այդ պատճառով ընթացիկ տարում փաստացի վճարումը բացակայում է»: 
Մինչդեռ Շրջակա միջավայրի նախարարության 2017թ-ի հաշվետվության մեջ նշված է, 
որ «ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՊ ԿՈՆՑԵՌՆ»-ի կողմից ՇՄՊԴ-ին վճարվելիք գումարի բազային 
չափը 6315000 դրամ է: Դրամագլխին հատկացման ենթակա գումարի ընդամենը 
հաշվարկված մեծությունը հաշվետու տարվան նախորդող տարվա դեկտեմբերի 31-ի 
դրությամբ կազմել է 3514430, որից վճարվել է 1180630 դրամ: Դրամագլխին հատկացման 
հաշվարկված գումարի մեծությունը հաշվետու տարվա համար կազմել է 233381 դրամ, 
որը չի վճարվել: 

2018 թ․ հ     րամ, ինչը չի վճարվել։ 2018թ-ի 
հաշվետվության մեջ նշված է նաև դրամագլխի բազային հաշվարկի չափի՝ 6315000 դրամ 
գումարի մասին, ինչը նախորդ տարիների հաշվետվություններում բացակայում էր: 

Մշտադիտարկումների իրականացման վճարների հարցում Ընկերության և 
նախարարության ներկայացրած տվյալները զրոյական են։ Ուշագրավ է Ընկերության 
մեկնաբանությունը մշտադիտարկումների իրականացման վճարների զրոյական լինելու 
կապակցությամբ։ Համաձայն Ընկերության ներկայացրած 2017թ. հաշվետվության՝ 
«Հանքի փակման ծրագիր առկա չէ, հանքի փակման ծրագրով մշտադիտարկումների 
նախահաշվային արժեք սահմանված չէ»: 2018թ-ին նույնպես մշտադիտարկումների 
իրականացման համար Ընկերությունը վճարումներ չի կատարել։ 

 
7. Բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման, մասհանումների և 
ծրագրերի վերաբերյալ  

Հայաստանի ԱՃԹՆ պաշտոնական կայքում հրապարակված «Մուլտի Գրուպ 
Կոնցեռ» ՍՊԸ-ի հաշվետվության համաձայն՝ Ընկերությունը 2017 և 2018 թվականներին 
բնապահպանական վճար չի վճարել պետական բյուջե: 

Մինչ 2020 թ-ը «Մուլտի Գրուպ Կոնցեռ» ՍՊԸ-ն ներառված չի եղել 
«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային 
օգտագործման մասին» օրենքում, ինչի հետևանքով Ընկերության բնապահպանական 
վճարներից Մղարթ բնակավայրը չի 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 
օրենքը5:  

8.  Համայնքային զարգացման ծրագրերում «Մուլտի Գրուպ Կոնցեռ» ՍՊԸ-ի 
ներգրավվածությունը   

ՀՀ Լոռու մարզի Մղարթ համայնքի (մինչև համայնքային խոշորացումը) 2017-2021թթ. 
հնգամյա զարգացման ծրագրում անդրադարձ չկա «Մուլտի Գրուպ Կոնցեռն» ՍՊԸ-ի 
կողմից Մղարթի ոսկու հանքի շահագործմանը, համայնքում Ընկերության կողմից որևէ 
ներդրման, կամ հանքի շահագործման դեպքում համայնքի սոցիալ-տնտեսական 
վիճակի բարելավման մասին: Պարզապես նշված է, որ  համայնքում առկա է ոսկու 
հանքավայր: Համայնքն ունի 40,09 հա ընդերքօգտագործման նշանակության  հող: Իսկ 
Ծրագրի «Շրջակա միջավայրի պահպանություն» բաժնում նշված է. «Աղբահանությունը 
կատարվում է անհատական ձևով: Ամսվա մեջ 4 անգամ կատարվում են 
աղբահեռացման աշխատանքներ»: Ծրագրում որևէ անդրադարձ չկա շրջակա 
միջավայրի վրա Մղարթի բացհանքի ազդեցության մասին և հանքի տարածքից շրջակա 
միջավայրի աղտոտման կանխարգելման կամ մշտադիտարկումների մասին:  

9. Ազդակիր Մղարթ համայնքում ԷկոԼուրի անցկացրած հարցումների վերլուծություն 

Ծրագրի շրջանակներում ազդակիր Մղարթ բնակավայրի բնակչության շրջանում 
սոցիալական, շրջակա միջավայրի և առողջապահության հարցերի վերաբերյալ 
անցկացվել են 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 
«Մուլտի Գրուպ Կոնցեռն» ՍՊԸ-ին (Հավելված 1) և ստացել իրեն հետաքրքրող հարցերի 
պատասխանը (Հավելված 2): 

Հարցմանը մասնակցել է 10 անձ՝ 2 կին և 8 տղամարդ, այդ թվում նաև 
Ընկերությունում նախկինում աշխատած անձինք, ինչպես նաև Օձուն համայնքի  
համայնքապետի տեղակալն ու Մղարթ բնակավայրի վարչական ներկայացուցիչը։ 
Նրանցից 70,0%-ը կամ իրենց ընտանիքի անդամներն աշխատել են «Մուլտի Գրուպ 
Կոնցեռն» ՍՊԸ-ում։ 

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

Մասնավորապես՝   

5 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=143032 
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- Ըստ Մղարթի վարչական ներկայացուցչի՝ որպես Մղարթի համար սոցիալական 
ծրագիր Ընկերությունը  2019թ-ին Մղարթի հանդիսությունների սրահի 
վերանորգման համար 2 միլիոն դրամ գումարի է հատկացրել, 1 միլիոն դրամ էլ 
տրամադրել է 2008թ-ին Մղարթի դպրոցի գազաֆիկացման և վառարանների 
համար:  Ըստ  «Մուլտի Գրուպ Կոնցեռ» ՍՊԸ-ի՝  բացի ֆինանսական 
օժանդակությունը ցուցաբերել է նաև ոչ ֆինանսական օժանդակություն՝  ամեն 
տարի սելաֆներից և հեղեղումներից հետո նորոգվել և բարեկարգվել են 
գյուղամիջյան ճանապարհները,  մաքրվել են «Ելկուտ» կոչվող անտառից գյուղ 
մտնող բոլոր աղբյուրների ակունքները, կառուցվել են նոր կապտաժային 
դիտահորեր։ Գյուղին խմելու ջրով ապահովելու նպատակով նույն տեղամասում 
հորատվել է 50 մետր խորությամբ հորատանցք, որն ունի ջրի ցածր դեբիտ:  

- Հարցման մասնակիցները՝ բոլորը, կողմ են հանքի շահագործմանը, քանի որ 
համոզված են, որ դրա արդյունքում կբացվեն նոր աշխատատեղեր  և 
Ընկերության օժանդակությամբ կլուծվեն բնակավայրի սոցիալ-տնտեսական 
խնդիրները, միաժամանակ  երիտասարդներն ստիպված չեն լինի լքել գյուղը։ 

-  Մղարթ բնակավայրի վարչական ղեկավարը և բոլոր հարցվածները կողմ են, 
որպեսզի վերակնքվի Ընկերության 20.12.2012թ., ՊՎ-213  ընդերքօգտագործման 
պայմանագիրը և այնտեղ Մղարթ բնակավայրի համար հասցեական  ամրագրվեն 
տարեկան մոտ 5,0 մլն. դրամ ընդհանուր գումարով  սոցիալական  
պարտականություններ։  

- Հատկանշանական է, որ, 100% կողմ լինելով հանքի շահագործմանը, 
հարցվածներից որևէ մեկը որպես բնակավայրի զարգացման միակ տարբերակ 
«հանքարդյունաբերությունը» չի նշում, այլ որպես  այդպիսին նշում է՝ 
գյուղատնտեսական էկոլոգիապես մաքուր կուլտուրաների մշակումը, հումքի 
վերամշակման փոքր՝ պահածոների, չոր մրգերի, ուտելի կանաչեղենի  
արտադրամասերի հիմնումը, Էկոտուրիզմի զարգացումը և անասնապահության 
զարգացումը։ 

- Ըստ հարցման արդյունքների՝ ժամանակակից առաջադեմ տեխնոլոգիաների 
ներդրմամբ գյուղատնտեսության զարգացմանը խանգարում են պետական 
աջակցության բացակայությունը և համապատասխան մասնագետների և 
բավարար աշխատուժի պակասը։ 

- Հարցման մասնակիցների 50%-ի կարծիքով  Ընկերության գործունեության 
հետևանքով առաջացած աղտոտվածությունն ու խախտված հողերը պետք է 
վերականգնի Ընկերությունը, իսկ 50%-ի կարծիքով՝ Ընկերությունը և 
պետությունը՝ ինչպես պահանջում է օրենքը։ 

- Բոլոր հարցվածներին չի բավարարում Մղարթ բնակավայրի բուժկետի 
մատուցած ծառայությունները, քանի որ այնտեղ աշխատում է մեկ բուժքույր, իսկ 
իրենք առողջապահական հարցերով դիմում են կամ հարևան Արևածագ գյուղի 
բուժկետ կամ մարզային բժշկական հաստատություններ։ 



- «Հանքերի տարածքից շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունն ինչպիսի՞ 
ազդեցություն է թողնում Ձեր ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա» 
հարցին ի պատասխան հարցվածների   40,0%–ը պատասխանել է. 
«Արոտավայրերի կրճատման և աղտոտվածության  պատճառով քչացրել եմ 
անասուններիս գլխաքանակը, կրճատվել են եկամուտներս և չեմ կարողանում 
հոգալ իմ կարիքները» , իսկ 60%-ը պատասխանել է. «Այն որևէ ձևով չի ազդում իմ 
և իմ ընտանիքի վրա»՝ միաժամանակ նշելով, որ հանքի պայթեցումները 
հնարավոր է, որ ազդեն շենքերի և պատուհանների վրա։ 

- «Տեղյա՞կ եք Մղարթի հանքի շահագործման արդյունքում ձեր համայնքի 
աղտոտվածության մասին և եթե այո, ապա այն որքանո՞վ է  անհանգստացնում 
Ձեզ» հարցին ի պատասխան հարցվածների   50,0% –ը պատասխանել է. «Չգիտեմ 
այդ մասին, սակայն այն ինձ և իմ ընտանիքին  չի անհանգստացնում»: Իսկ մյուս 
կեսը պատասանել է. «Չգիտեմ աղտոտվածության կոնկրետ մակարդակի մասին, 
սակայն այն ինձ անհանգստացնում է»։ Պատասխաններից հետևում է, որ 
բնակչությունն իրազեկված չէ շրջակա միջավայրի աղտոտման հետ կապված 
ռիսկերի մասին։ 

10. Հանքարդյունաբերության հետևանքով Մղարթի շրջակա միջավայրի 
աղտոտվածության մեղմման, ինչպես նաև «Մուլտի գրուպ կոնցեռն» ՍՊԸ-ի 
գործունեության թափանցիկության և հաշվետվողականության վերաբերյալ ԷկոԼուրի 
հարցումներին ի պատասխան հարցման մասնակից մղարթցիները տվել են 
ամենատարբեր առաջարկներ, մասնավորապես՝ 

1. Հանքավայրի շահագործման թույլտվության գործընթացում ազդակիր համայնքին տալ 
իր պայմաններն առաջարկելու իրավասություն: 
2. Հանքավայրի շահագործումն իրականացնել ժամանակակից նոր տեխնոլոգիաների 
կիրառմամբ՝ նվազագույնի հասցնելով շրջակա միջավայրի վրա բացասական 
ազդեցությունները, պահպանելով նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջները: 
3. Ընկերության հաշվետվողականության, թափանցիկության բարձրացման համար 
անհրաժեշտ է, որ Ընկերության ֆինանսական, բնապահպանական և այլ 
հաշվետվությունները լինեն հասանելի ազդակիր բնակչության համար, որպեսզի դրանք 
տեղադրվեն իրենց էլեկտրոնային կայքում: 
4. Ընկերությունն ակտիվացնի համագործակցությունը համայնքի հետ, կազմակերպի 
հանդիպումներ, ներկայացնի իրենց գործունեությունը, քննարկի իր ծրագրերը։ 
5. Բարձրացնել Մղարթի վարչական տարածքից վարձակալած արոտավայրերի համար 
տրվող վարձավճարները։ 
6. Ընկերությունում աշխատող Մղարթի բնակիչներին վարձատրել կատարած 
աշխատանքին համարժեք, քանի որ նախկինում այն շատ ցածր էր։ 
7. Ընկերությունը ստանձնի կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն: 
8. Պայմանագրի կնքում Ընկերության և Մղարթի միջև սոցիալական ծրագրերի մասին: 



 
Հարցման մասնակիցների  առաջարկները համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
վերաբերյալ 

1. Համայնքում զարգացնել գյուղատնտեսական, էկոլոգիապես մաքուր 
կուլտուրաների մշակումը և հիմնել հումքի վերամշակման փոքր՝ պահածոների, 
չոր մրգերի, ուտելի կանաչեղենի արտադրամասեր, զարգացնել Էկոտուրիզմն ու 
անասնապահությունը։ 

2. Լուծել խմելու ջրի խնդիրը: 

11. Եզրակացություն 

1. Ընկերության կողմից ներկայացված հաշվետվությունը հակասում է Ընդերքի 
մասին ՀՀ օրենսգրքի 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պահանջներին, համաձայն որի՝ 
սահմանված տեղեկատվությունն ընդերքօգտագործողը ներկայացնում է իր 
կողմից շահագործվող յուրաքանչյուր հանքավայրի մասին առանձին։ Մինչդեռ  
ինչպես Ընկերության, այնպես էլ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության 
հաշվետվությունները  «Մուլտի Գրուպ Կոնցեռն » ՍՊԸ-ի  ամբողջ գործունեության 
վերաբերյալ են։ 

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

3. Ընդերքօգտագործման պայմանագրով Ընկերությունը Մղարթի սոցիալ-
տնտեսական զարգացման գործում ստանձնած պարտավորություններ չունի, ինչը 
հակասում է Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի հոդված 54-ի 4-րդ մասի 9-րդ կետի 
պահանջներին։   

4. Ընկերությունն ընդերքօգտագործման պայմանագրով հանքի փակման և դրանով 
նախատեսված ֆինանսական պարտավորություններ չունի, ինչը հակասում է 
«Ընդերքօգտագործման պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ 
կառավարության 22 մարտի 2012թ. N437-Ն որոշման պահանջին: 

5. Ընկերությունը չի կատարել պետական բյուջեի նկատմամբ ունեցած իր 
պարտավորությունները: 

6. 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: 

7. Չի ապահովել օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծի պահանջների 
կատարումը: 

8. Մի քանի տարի շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին 
հատկացումներ չի կատարել՝ խախտելով Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքի 69-րդ 



հոդվածի և ընդերքօգտագործման պայմանագրի պահանջները։ 2018թ-ի 
հաշվետվության մեջ: 

9. Չի կատարել մշտադիտարկումների համար և բնապահպանական և 
բնոգտագործման հարկային պարտավորությունները՝ խախտելով 
ընդերքօգտագործման պայմանագրային պարտավորությունները: 

10. Ընկերությունը հանքի չշահագործելը հիմնավորել է, որ թիվ 5 հանքային մարմինը, 
հաշվի առնելով շրջակա միջավայրի պայմանները, չի շահագործվի: Մղարթի 
ոսկու հանքավայրի արդյունաբերական շահագործման նախագիծը կազմված է 
հանքավայրի Կենտրոնական տեղամասի երկրաբանատնտեսագիտական 
վերագնահատման արդյունքում հետախուզված համար 6 , 6ա , 62, 64 67, 7ա, 75, 
76, և 8-րդ հանքային մարմիններից հանքաքարի արդյունահանման նպատակով: 
Նոր նախագիծը 2018 թվականից գտնվում է փորձաքննական փուլում: 

11. Մղարթ համայնքն իր հնգամյա զարգացման ծրագրում հաշվի չի առել ոսկու 
հանքի շահագործման ոչ դրական, ոչ բացասական ազդեցությունը համայնքի 
սոցիալ-տնտեսական, էկոլոգիական վիճակի վրա: 

12. Ընկերությունը Մղարթում պարբերաբար չի անցկացնում հանդիպումներ՝ 
բնակիչներին իրազեկելու իր ծրագրերի մասին՝ անորոշության մեջ պահելով 
նրանց: 

13. Ընկերության կողմից 2017թ. հաշվետվության մեջ արված նշումն առ այն, որ 
«Հանքի փակման ծրագիր առկա չէ, հանքի փակման ծրագրով 
մշտադիտարկումների նախահաշվային արժեք սահմանված չէ», ինքնին 
փաստում է, որ ընդերքօգտագործման պայմանագիրը իրավաբանորեն թերի է։ 
Մասնավորապես, ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատվել է 
ընդերքօգտագործման պայմանագրի օրինակելի ձևը (ուժի մեջ է 2012թ. ապրիլի 
20-ից), որի համաձայն հանքի փակումը և դրա համար նախատեսված 
պարտավորությունները հանդիսանում են ընդերքօգտագործման պայմանագրի 
բաղկացուցիչ և անբաժանելի մասը (հավելված 2)6։ Միևնույն ժամանակ, 2012թ. 
հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած՝ ՀՀ ընդերքի մասին նոր օրենսգրքի անցումային 
դրույթներով (հոդված 80-րդ) պահանջվում է, որ. «Սույն օրենսգրքի ուժի մեջ 
մտնելուց հետո` 12 ամսվա ընթացքում, ընդերքօգտագործողները պարտավոր են 
դիմել լիազոր մարմին` իրենց ընդերքօգտագործման իրավունքը (լիցենզիա, 
պայմանագիր, լեռնահատկացման ակտ) վերաձևակերպելու համար»: Հաշվի 
առնելով, որ «Մուլտի Գրուպ Կոնցեռն» ՍՊԸ-ի հետ կնքված ընդերքօգտագործման 
պայմանագիրը՝ նոր օրենսդրության պահանջներին համապատասխան 
վերակնքվել է 2012թ. հոկտեմբերի 20-ին, այն պետք է ներառեր այդ ժամանակ 
օրենսդրությամբ պահանջվող բոլոր պարտավորությունները։ Ի դեպ, ի սկզբանե 
ընդերքօգտագործման պայմանագիրը կնքված էր 2006թ. մարտի 15-ին՝ մինչև 
2031թ. մարտի 6-ը ժամկետով։  ՀՀ ընդերքի մասին նոր օրենսգրքի ընդունմամբ և 
դրա հիման վրա նախկին պայմանագրերի վերակնքման արդյունքում պետք է 
սահմանված լինեին նոր օրենսդրության պահանջները՝ այդ թվում հանքի 

6 «Ընդերքօգտագործման պայմանագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 
մարտի 2012թ. N-437-Ն որոշում https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=75220  

                                                           

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=75220


փակման, բնապահպանական կառավարման պլանի, սոցիալական 
պարտավորությունների, ինչպես նաև ընդերքօգտագործման պայմանագրի 
հավելվածներով սահմանվող բոլոր մյուս պարտավորությունների մասով։ 

14. ՀՀ բնապահպանության նախարարության ներկայացրած տվյալներում շրջակա 
միջավայրի պահպանության դրամագլխի բազային չափը և կատարված 
վճարումների մասին տեղեկատվությունը ներկայացված է, մինչդեռ ընկերության 
կողմից ներկայացված հաշվետվությամբ նշված է, որ «Դրամագլխին կատարվող 
հատկացումների հաշվարկման բազային չափը «նախագծով և (կամ) ծրագրով և 
(կամ) ընդերքօգտագործման պայմանագրով» սահմանված չէ», իսկ մինչ այդ 
կատարված վճարումները, թերևս, ներկայացված է որպես «կանխավճար»։ 
Անհասկանալի է, թե ի՞նչ կանխավճարի մասին է խոսքը, եթե Ընկերության 
պնդմամբ վերջինս չունի դրամագլխի համալրում իրականացնելու 
պարտավորություն։ Կարելի է վստահորեն պնդել, որ, 2017թ. ՇՄ դրամագլխի 
վճարումները չկատարելով, Ընկերությունը խախտել է օրենքի պահանջը։ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Հավելված 1  
«ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ի նամակը՝ ուղղված «Մուլտի Գրուպ Կոնցեռն» 

ՍՊԸ-ի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար  Արայիկ Կեսոյանին 
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                                       «Մուլտի Գրուպ» կոնցեռնի տնօրենի ժամանակավոր 
պաշտոնակատար պարոն Արայիկ Կեսոյանին 

«ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ի նախագահ 
Ինգա Զարաֆյանից 

                                                    
             Հարգելի պարոն Կեսոյան, 
«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:  
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Ելնելով վերոնշյալից և առաջնորդվելով «Տեղեկատվության ազատության մասին» 
ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածով՝ խնդրում ենք տրամադրել տեղեկատվություն հետևյալի 
մասին. 

1. Ի՞նչ պատճառներով չեն շահագործվում  Ձեր ընկերության տիրապետմանը 
հանձնված  ՀՀ Լոռու մարզի Մղարթի ոսկու թիվ 5 և թիվ 8 հանքային 
մարմինները 

2. Նախատեսվո՞ւմ է արդյոք հանքի վերաշահագործում, եթե այո, ապա 
երբվանի՞ց։ 

3. Փոխվա՞ծ է արդյոք Ընկերության  կողմից օգտագործվող  հողերի 
նպատակային նշանակությունը և եթե այո, ապա քանի՞ հեկտար հանքավայրի 
և քանի՞ հեկտար ընկերության ենթակառուցվածքների համար։ 

4. Ընկերությունը նպատակ ունի՞ արդյոք վերակնքելու ընդերքօգտագործման  
թիվ 20.12.2012թ, ՊՎ-213  պայմանագիրը և այնտեղ ամրագրելու ազդակիր 
Օձուն համայնքին (Մղարթ բնակավայր) սոցիալական օժանդակություն 
ցուցաբերելու դրույթներ (համաձայն Ընդերքի մասին օրենսգրքի հոդված 54-ի 
3-րդ մասի 9-րդ կետի պահանջների): 

5.  Նշեք խնդրեմ ըստ տարիների ազդակիր համայնքին բարեգործական 
ծրագրերի շրջանակներում ցուցաբերած օժանդակության մասին: 

6. Ընկերության կողմից ինչ միջոցներ են ձեռնարկվում հանքաջրերի, 
պոչամբարից արտահոսքերի վերահսկման, ինչպես նաև մթնոլորտային օդի և 
հողերի աղտոտման կանխարգելման համար: 

 

Հարգանքով՝ 
«ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ի նախագահ  
Ինգա Զարաֆյան` 
կենսաբանական գիտությունների թեկնածու 

 
29.07.2020թ. 

 
 

 
 
 



Հավելված 2  
«Մուլտի Գրուպ Կոնցեռն» ՍՊԸ-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 «Մուլտի Գրուպ Կոնցեռ» ՍՊԸ-ի հաշվետվության համաձայն՝ Ընկերությունը 2017 և 2018 թվականներին բնապահպանական վճար չի վճարել պետական բյուջե:

