Թուխմանուկ
Ֆաբրիկայի վերազինում, վերակառուցում թե՞ պոչամբարների պատնեշի
հզորացմամբ նոր, ավելի ընդարձակ պոչամբարի կառուցում

Համաձայն ՀՀ Բնապահպանության նախարարության (ԲՆ)www.mnp.am կայքում
փորձաքննություն բաժնում տեղադրված տեղեկատվության “Մեգո Գոլդ” ՍՊԸ-ն
ներկայացրել

է

ՀՀ

Արագածոտնի

հանքարդյունահանման

մարզի

համալիրի

Թուխմանուկի

հարստացուցիչ

ոսկու

ֆաբրիկայի

հանքավայրի
վերազինման,

պոչամբարի պատնեշի և պոչանքների ժամանակավոր չոր պահեստարանի նախագծի
լրակազմ հայտը, որը ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից
(ԷԲՊՆ), համաձայն կարգի, ուղղվել է ՀՀ ԲՆ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
նախնական

գնահատման

համար՝

հայտին

կից

հիմնական

փաստաթղթերով,

բացառությամբ քարտեզագրական նյութերի:
Մինչ “Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն” ՊՈԱԿ-ը
կտա իր փորձաքննական եզրակացությունը, սույն նյութով ցանկանում ենք նրանց,
ինչպես նաև ՀՀ ԷԲՊՆ և ԲՆ համապատասխան կենտրոնների և վարչությունների
ուշադրությունը հրավիրել որոշ հանգամանքների վրա, ինչն անթույլատրելի է
համարում ներկայումս հայտի փորձաքննության իրականացումը:Դեռևս 2014թ.-ին
կատարված մի շարք վերլուծություններ, այդ թվում ԵՊՀ Կայուն զարգացման կենտրոնի
կողմից կատարված և www.aarhus.am կայքում տեղադրված, ինչպես նաև 11.12.2014թ.-ին
տրված

թիվ

ԲՓ-93

եզրակացությամբ

Շրջակա

միջավայրի

անթույլատրելի

է

վրա

համարվում

ազդեցության

փորձաքննական

Թուխմանուկի

հանքավայրի

շահագործումը, որն իրականացվում է ՀՀ ԸՄՕ-ի և ընկերության հետ կնքված
պայմանագրի մի շարք կետերի խախտման և շահագործման աշխատանքային
նախագծի բացակայության պայմաններում (ՀՀ ԸՄՕ Հոդված 30): Այս պարագայում, երբ
ընկերությունը իրավունք չունի շահագործելու նշված հանքավայրը, փորձաքննությանը
ներկայացված փաստաթղթերում առկա են հանքավայրի վերաբերյալ կոպիտ սխալներ
պարունակող

տեղեկություններ,

շահագործման

աշխատանքների

ընթացքում

ընկերության կողմից թույլատրվել են լեռնատեխնիկական, շինարարական նորմերի
կոպիտ

սխալներ

փաստաթղթերում),

(այդ

մասին

ընկերությունը

նրանք
ունի

փաստում
վատ

համբավ

են

հենց

ներկայացված

հանքարդյունաբերական

աշխատանքների կազմակերպման ոլորտում և չունի համապատասխան ֆինանսական
երաշխիքներ,

մեր

կարծիքով

ընկերությանը

առաջին

հերթին

պետք

է

հետ

վերադարձվեր ներկայացված հայտը առնվազն այն վերանայելու և սխալները շտկելու
համար, իսկ եթե նույնիսկ այն ընդունվել է փորձաքննության, ապա նրան պետք է տրվի
բացասական գնահատական:
Համաձայն ՀՀ Ընդերքի մասին օրենսգրքի Հոդված 7-ի՝ Ընդերքի օգտագործման և
պահպանության ոլորտում փորձաքննության անցկացումը, ՀՀ-ում նշված ոլորտում
իրականացվում են ընդերքաբանական, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության և
տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություններ, որից հետո ստացված դրական
եզրակացությունների հիման վրա միայն ընդերքօգտագործողին կարող է թույլատրվել
ներկայացված հայտի հիման վրա սկսել օգտակար հանածոյի արդյունահանման
աշխատանքներ:
Ներկայումս նշված ընիկերության կողմից ներկայացված հայտը, որն անցել է
ՇՄԱՓ փուլ, պետք է անցած լիներ նաև ընդերքաբանական փորձաքննություն և
զուգահեռ անցկացվեր տեխնիկական անվտանգության փորձաքննությունը: Վերջինիս
մասին ոչինչ ասել չենք կարող, սակայն հասկանալի է, որ ՀՀ ԷԲՊՆ չի անցկացրել
համապատասխան ընդերքաբանական փորձաքննություն՝

պարզելու որքանով է

փաստաթղթերում առկա տեղեկատվությունը համապատասխանում իրականությանը՝
ներկայացված

պաշարները

հանքավայրի

շահագործման

իրականությանը
եղանակի

չեն

համապատասխանում,

նպատակահարմարության

և

չկա

կոնդիցիոն

ցունանիշների փոփոխման կամ վերանայման որևէ փաստաթուղթ:
Թուխմանուկի հանքավայրի հարստացուցիչ ֆաբրիկայի վերակառուցման և չոր
պոչանքների պահեստավորման ՇՄԱԳ հաշվետվությունում նշվում է, որ հանքավայրի
պաշարաները վերահաստատվել են ՀՀ ԷԲՊՆ աշխատակազմի ՕՀՊԳ կողմից 20062008թթ. իրականացված լրահետախուզական աշխատանքների արդյունքների հիման
վրա (ՀՀ ՕՀՊԳ որոշում N 234, 30.10.2009թ.): Նշվցած որոշումը եթե մինչև վերջ կարդանք,
կհասկանանք, որ բերված քանակությամբ նոր պաշարները չեն հաստատվել, իսկ
հաստատվելու դեպքում էլ այդ պաշարները պետք է պատկանեին շտոկվերկային
հանքային մարմնին, որի շահագործման թույլտվությունը ընկերությունը չունի:
Ընկերությունը, տրված թույտվությամբ և պայմանագրով, իրավունք ունի շահագործելու
միայն թիվ 1 և 15 երակային հանքային մարմինները:Միևնույն ժամանակ վերջին

տարիներին

իրականացված

պաշարների

հաշվարկն

ընկերության

կողմից

իրականացվել է նախկինում հաստատված կոնդիցիոն ցուցանիշներով՝ որում հաշվի էր
առնված հանքավայրի փակ եղանակով շահագործման հանգամանքը: իսկ օրենքը
պարտադրում

է,
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տարին մեկ

անգամ

կատարվի կոնդիցիոն

ցուցանիշների վերանայում, առավել ևս հանքավայրի շահագործման եղանակի
փոփոխության դեպքում դա անտեսել չի կարելի:
Նույն

փաստաթղթում՝

էջ

32,

նշվում

է

“Աղացներիաշխատանքըդասակարգիչներիհետ`փակցիկլում,
ևֆլոտացմանտեխնոլոգիայիներդրումը, թույլկտանավելացնելոսկուկորզումը. ևս 68.9%իցոսկուընդհանուրկորզումըհասցնել 87.5%-ի”: Բայց չէ որ ֆաբրիկան մինչ այդ էլ,
համաձայն ֆաբրիկայի վերազինման նախորդծրագրի, պետք է աշխատեր այս նույն
ցուցանիշներով՝ գրավիտացիոն-ֆլոտացիոն եղանակով.“Թուխմանուկի հարստացուցիչ
ֆաբրիկան աշխատում է գրավիտացիոն-ֆլոտացիոն կոմբինացված հարստացման
եղանակով, ապահովելով հանքաքարերից մետաղի ընդհանուր 87.52 % կորզում, որից
գրավիտացիոն եղանակով 18.62 % և ֆլոտացիայով՝ 68.9 %” (մեջբերում նախորդ
ծրագրերից): Այս դեպքում հարց է առաջանում, ի՞նչն է փոխվելու և հատկապես
բարելավվելու ֆաբրիկայի աշխատանքում, եթե նա հենց այդպես մի քանի տարի առաջ
դեռ պետք է աշխատեր:
Էջ 33-ում բերված ֆաբրիկայի արտադրողականության ծավալները որքանով են՞
համապատասխանում հանքավայրի արտադրողականությանը՝ եթե լիներ հանքավայրի
աշխատանքային նախագիծ միգուցե մենք կարողանային համեմատել և ճիշտ
եզրակացություններ անել, բայց ինչպես կարգն է պահանջում՝ այն բացակայում է:
Հաջորդ հարցը վերաբերվում է չոր պոչերի ստացման տեխնոլոգիային, որն այս
դեպքում կարծես թե խաբուսիկ է: Աշխարհում նշված տեխնոլոգիան կիրառելի է և ՇՄՊ
տեսանկյունից ընդունելի: Սակայն չոր պոչերի ստացման տեխնոլոգիայում մեր
հայտատու ընկերությունը կարծես թե մոռացել է պոչերի ամբողջովին վնասազերծման՝
հանքաքարերում և պոչերում մնացող վնասակար տարրերից, և նրանց ցեմենտացնող
նյութերով կապակցման հանգամանքների մասին:
Ընկերությունը ներկայացնում է բնապահպանական մոնիթորինգի ծրագիր, իսկ
մինչ այս այդ նույն ընկերության կողմից որքան բնապահպանական գումարներ են
վճարվել

պետությանը

և

ինչպիսի

բնապահպանական

միջոցառումներ

են

իրականացվել՝ համապատասխանաբար դրանց վրա որքան գումար է վատնվել
ընկերության կողմից, - այս հարցը պարզաբանման կարիք ունի:
Ընկերությունը ՀՀ ԷԲՊՆ ներկայացրել է ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թուխմանուկի
ոսկու

հանքավայրի

հանքարդյունահանմանհամալիրիհարստացուցիչֆաբրիկայիվերազինման,
պոչամբարիպաշտպանիչպատնեշիևպոչանքներիժամանակավորչորպահեստարանի
նախագծի լրակազմհայտի փասթաթղթերի թերի փաթեթ, որն էլ փոխանցվել է ՀՀ ԲՆ:
Այսպես ներկայացվել է ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թուխմանուկի ոսկու հանքավայրի
հարստացուցիչ

ֆաբրիկայի

պոչամբարի

վերակառուցման

և

վերականգնման

աշխատանքային նախագիծը առանց վերջինիս շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման հաշվետվության: Միևնույն ժամանակ դրա փոխարեն նախարարություն է
ներկայացվել

Թուխմանուկի

հանքավայրի

հարստացուցիչ

ֆաբրիկայի

և

չոր

պոչանքների պահեստավորման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման
հաշվետվությունը՝ առանց նշված աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ
աշխատանքային նախագծի: Չմոռանանք նշել նաև, որ համաձայն պորոն Է. Շախկյանի
գրության, քարտեզագրական նյութերը ՀՀ ԲՆ փոխանցվելու են ընդերքօգտագործողի
կողմից առձեռն՝ չի բացառում քարտեզագրական նյութերում փոփոխությունների և ՀՀ
ԷԲՊՆ ներկայացված նյութի հետ անհամապատասխանությունը:
Առհասարակ պոչամբարների պատնեշի հզորացման և հետագա տեխնիկական
բարդություններից ու վթարներից խուսափելու համար ընկերությունը իրավունք չուներ
պոչամբարի սխալ շահագործում կատարելու և անթույլատրելի կերպով պոչամբարի
պատնեշը մի քանի մետր բարձրացնելու համար: Սրա համար նա պետք է
համապատասխան

կերպով

տուգանվեր

և

վթարները

անհապաղ

վերացներ:

Նախագծում ոչ մի կոնկրետ նշում չկա պոչամբարների ծավալների վերաբերյալ,
որպեսզի հասկանալի լինի թե միավորման արդյունքում ընկերությունը ինչ է ստանալու,
ինչ գաղտնիք է փորձում թաքցնել այս քայլի տակ և այլն:
Անհասկանալի է նաև ժամանակավոր պոչամբարի կառուցման հանգամանքը՝
ընկերության ներկայիս ֆինանսական դրության պայմաններում:
Այսպիսով ամփոփելով նյութը, գտնում ենք, որ Մեգո Գոլդ ընկերության կողմից
ներկայացված հայտին ՇՄԱՓԿ-ի կողմից պետք է տրվի բացասական եզրակացություն,
հաշվի առնելով հետևյալ կարևոր հանգամանքները.

- Ընկերության կողմից ներկայացվել է ոչ ամբողջական հայտ, որը վերաբերվում է
միայն ֆաբրիկայի վերազինմանն ու պոչամբարների պատվարների հզորացմանը, իսկ
հանքավայրի

շահագործման

աշխատանքային

նախագիծն

ու

վերջինիս

ՇՄԱԳ

հաշվետվությունը բացակայում են: Ընկերությունը չունի հանքավայրի շահագործման
համապատասխան հաստատված աշխատանքային նախագիծ:
- Ներկայացված հայտում աշխատանքային նախագիծը և ՇՄԱԳ հաշվետվությունը
վերաբերվում են ներկայացված հայտի երկու տարբեր կողմերի՝ մեկը պոչամբարին,
մյուսը ֆաբրիկային:
- Ֆաբրիկայի վերակառուցման ծրագրում չկա ոչ մի դրույթ, որը կհաստատի
ֆաբրիկայի առավել լավագույն որակի հասցմանը, ամեն ինչ այնպես է, ինչպես
ֆաբրիկան պետք է աշխատեր արդեն իսկ նախորդ հաստատված ծրագրով:
- Նախկին պոչամբարի պատնեշի անվտանգության պահպանման հարցերը
ընեկերության ստանձնած պարտավորությունների մեջ է մտնում և նա անհապաղ պետք
է վերացրած լիներ այդ սխալը և իրավունք չուներ պոչամբարի ծավալը ինքուրույն
ավելացնելու:
- Անհասկանալի և անընդունելի է ժամանակավոր նմանատիպ պոչամբարի
կառուցման պատրաստակամությունը ընկերության կողմից:
- Աշխատանքների իրականացման ֆինանսական երաշխիքները հայտնի չեն:
- Հայտում առկա փաստաթղթերը ներկայացված են մի շարք սխալներով,
պարունակում են հատկապես պաշարների վերաբերյալ ոչ ճիշտ տեղեկատվություն,
հանքավայրի

արտադրողականությունը

չի

համապատասխանում

ֆաբրիկայի

արտադրողականությանը, տարածքի ապարների և պոչամբարի պատվարի շերտերը
նկարագրվում

են

մեկ

միասնական

համակարգով

և

ներկայացված է տարբեր լեզուներով:

Հարություն Մովսիսյան, երկրաբան

Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ï³ñÍÇù
ÂáõËÙ³ÝáõÏ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ åáã³Ùµ³ñÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É

անհասկանալի,

նյութը

§Ø»·á ¶áÉ¹¦ êäÀ Ñ³Ûï ¿ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿ ÂáõËÙ³ÝáõÏÇ áëÏáõ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ
Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý

Ñ³Ù³ÉÇñÇ

Ñ³ñëï³óáõóÇã

ý³µñÇÏ³ÛÇ

í»ñ³½ÇÝÙ³Ý,

åáã³Ùµ³ñÇ å³ïÝ»ßÇ ¨ åáã³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ãáñ å³Ñ»ëï³ñ³ÝÇ Ý³Ë³·ÍÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É: êáõÛÝ Ñ³ÛïÁ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ÙÇ ß³ñù Ë³ËïáõÙÝ»ñáí, Ñ»ï¨³µ³ñ
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó ãÇ Ï³ñáÕ ïñí»É ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ
³½¹»óáõÃÛ³Ý

÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý

¹ñ³Ï³Ý

»½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ

Ñ»ï¨Û³É

å³ï×³é³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí.
1. Üßí³Í Ñ³ÛïÁ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ³é³Ýó ³Û¹ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý` ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ
íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý: ¸ñ³ ÷áË³ñ»Ý ÐÐ ´Ü ¿
Ý»ñÏ³Û³óí»É Ñ³Ýù³í³ÛñÇ Ñ³ñëï³óáõóÇã ý³µñÇÏ³ÛÇ ¨ ãáñ åáã³ÝùÝ»ñÇ
å³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý

ßñç³Ï³

ÙÇç³í³ÛñÇ

íñ³

³½¹»óáõÃÛ³Ý

·Ý³Ñ³ïÙ³Ý

Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ: Ð»ï¨³µ³ñ, å³ñ½ ã¿, Ã» Ç±Ýã ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ å»ïù ¿
³ÝóÏ³óíÇ` ý³µñÇÏ³ÛÇ, Ã» åáã³ÝùÝ»ñÇ: ä³ñ½ ã¿ Ý³¨` Ã» ÁÝ¹É³ÛÝí»Éáõ ¿
åáã³ÝùÁ, Ã» ÙÇ³ÛÝ í»ñ³Ï³éáõóí»Éáõ: ºÃ» ÁÝ¹É³ÛÝí»Éáõ ¿, ³å³ ÇÝãáõ± ã»Ý
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÑáÕÇ Ñ³ïÏ³óÙ³Ý áñáßáõÙÁ, ³Û¹ ï³ñ³ÍùÇ ÞØ²¶ Ý³Ë³·ÇÍÁ ¨
³ÛÉ ³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ:
´³óÇ ³Û¹, ãÇ Ý»ñÏ³Û³óí»É Ýßí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ý³Ë³·ÇÍÁ:
2. §Ø»·á ¶áÉ¹¦ êäÀ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÃáõÛÉ »Ý ïí»É ÐÐ
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ¨ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ µ³½Ù³ÃÇí Ë³ËïõÙÝ»ñ, ÇÝãÁ Ýßí³Í ¿ Ý³¨
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý

ÏáÕÙÇó

Ý»ñÏ³Û³óí³Í

Ñ³ÛïáõÙ:

Ø³ëÝ³íáñ³å»ë,

Ñ³ÝùÇ

å³ß³ñÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïí³Í ã»Ý »Õ»É ¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý ½µ³Õí»É ¿
Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý: ÐÐ ÀØú 7-ñ¹ Ñá¹. 4-ñ¹ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ. §4. Ընդերքի
տրամադրումն

օգտակար

հանածոների

արդյունահանման

նպատակով

թույլատրվում է միայն դրանում պարունակվող պաշարների վերաբերյալ
տեղեկությունների

արժանահավատության

ընդերքաբանական

փորձաքննությունից և ուսումնասիրված ու գնահատված պաշարների քանակը և
որակը սահմանված կարգով հաստատվելուց հետո:¦ Ê³Ëïí»É »Ý åáã³ÝùÝ»ñÇ
Ï³éáõóÙ³Ý ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÁ, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ïÝ»ßÁ ù³Ý¹í»É ¿ ¨
ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É íÝ³ë³Ï³ñ ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³Ñáëù: ²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ ÐÐ ÀØú 30ñ¹ Ñá¹. Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹»ñùûñï³·áñÍÙ³Ý Çñ³íáõÝùÁ å»ïù ¿
¹³¹³ñ»óíÇ, ³ÛÉ áã Ã» ïñíÇ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ¹ñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ:

3. ÐÐ ÀØú 7-ñ¹ Ñá¹. 1-ÇÝ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ. §1. Ընդերքի օգտագործման և
պահպանության ոլորտում իրականացվում են հետևյալ փորձաքննությունները`
1) ընդերքաբանական.
2) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության.
3) տեխնիկական անվտանգության:¦ ê³Ï³ÛÝ, Ý³Ë³·ÇÍÁ ãÇ ³Ýó»É
ÁÝ¹»ñù³µ³Ý³Ï³Ý ¨ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇëÏ ³Û¹
å³ñ³·³ÛáõÙ ãÇ Ï³ñáÕ ³ÝóÏ³óí»É ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý
÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ:
4. §´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ý¦ äà²Î-Ç 11.12.2014Ã. Þñç³Ï³
ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³ùÝÝ³Ï³Ý µ³ó³ë³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý Ù»ç
Ýßí³Í áñ¨¿ ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝ Ñ³ßíÇ ãÇ ³éÝí»É: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ³Ûë ³Ý·³Ù ÝáõÝå»ë ãÇ
Ý»ñÏ³Û³óñ»É ·Ý³Ñ³ïáõÙ Ð³Ýù³í³ÝÇ çñ³µ³Ý³Ï³Ý ³ñ·»É³í³ÛñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨
ëïáñ·»ïÝÛ³ çñ³í³½³ÝÇ ¨ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ íñ³ ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
´³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý Ý³¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÙÇÝã¨ ûñë Çñ³Ï³Ý³óí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
¨ Ý³Ë³ï»ëíáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý` ÑÝ³ñ³íáñ ¹ñ³Ï³Ý ¨ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ: Ð³Ýù³í³ÛñÁ ãáõÝÇ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ
³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ã³÷³ù³Ý³ÏÝ»ñ, ÇëÏ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
³é³ç³ó³Í Ã³÷áÝÝ»ñÁ, ã»Ý ÝáñÙ³íáñí»É, Ñ³ßí³éí»É, ³ÝÓÝ³·ñ³íáñí»É, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ã»Ý Ï³ï³ñí»É ÐÐ ÀØú 59-ñ¹ Ñá¹. 3-ñ¹ Ù³ëÇ 13-ñ¹ ¨ 17-ñ¹ Ï»ï»ñáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
5. ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ý»ñÏ³Û³óñ»É Çñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ¨ Ý³Ë³ï»ëíáÕ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñ: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý áÕç ·áõÛùÁ ¨
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ¹ñí³Í »Ý ³ñ·»É³ÝùÇ ï³Ï ¨ ßáõñç 3 ï³ñÇ ¿ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ
áñ¨¿ ·áñÍ³ñù ãÇ Ï³ï³ñ»É, áõÝÇ ÙÇ ù³ÝÇ ÙÇÉÇáÝÇ ã³÷áí å³ïù»ñ Çñ Ý³ËÏÇÝ
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ³ßË³ï³í³ñÓ»ñÇ, ýÇ½. ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ·Íáí, áñáÝóáí
³éÏ³ »Ý ûñÇÝ³Ï³Ý áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í µ³½Ù³ÃÇí ¹³ï³Ï³Ý ³Ïï»ñ: ´³óÇ ³Û¹,
ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ áõÝÇ å³ñïù»ñ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»ÇÝ, ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³Û¹
ÃíáõÙ Ý³¨ Ø»ÉÇù ·ÛáõÕÇ ·ÛáõÕ³å»ï³ñ³ÝÇÝ /Áëï Ù»½ Ñ³ë³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý/:
²ÛëåÇëáí, §Ø»·á ¶áÉ¹¦ êäÀ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï
½µ³Õí»É ¿ ³ÝûñÇÝ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ, Ë³Ëï»É ¿ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ, Çñ
³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ, å³ï×³é»É ¿ ½·³ÉÇ íÝ³ë ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇÝ ¨
Ù³ñ¹Ï³Ýó ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ, Ñ»ï¨³µ³ñ ³Û¹ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý
Çñ³íáõÝùÁ å»ïù ¿ ¹³¹³ñ»óíÇ ¨ ³Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ ãÇ Ï³ñáÕ Çñ³Ï³Ý³óí»É ßñç³Ï³
ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛáõÝ ¨ ïñí»É ¹ñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ:

¾ÏáÉá·-Çñ³í³µ³Ý`

Ü³½»ÉÇ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý

ìºðÈàôÌàôÂÚàôÜ
ÐÐ ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç ÂáõËÙ³ÝáõÏÇ áëÏáõ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í áñáß ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
ºäÐ Î³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÝ áõ Ý»ñ·ñ³íí³Í
÷áñÓ³·»ïÝ»ñÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí ÂáõËÙ³ÝáõÏÇ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý

å³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ áõ ¹ñ³ Ñ»ï Ï³åí³Í áñáß ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ ¨ Ï³ï³ñ»Éáí
Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ï³Ý ³ÛÝ »½ñ³Ñ³Ý·Ù³ÝÁ, áñ³éÏ³ »Ý Ñ³Ýù³í³ÛñÇ
ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Ë³ËïáõÙÝ»ñ:
êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ýù ³éÏ³ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³
Ï»ÝïñáÝÇ ÏáÕÙÇó ³ñí³Í ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÁ.
1. §Ð³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý
Ýå³ï³Ïáí
ÀÝ¹»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý
ÉÇó»Ý½³ÛÇÝ
å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÃÇí 287¦-áõÙ, ïñí³Í 31.07.2006Ã., ³éÏ³ »Ý ÙÇ ß³ñù ÙÇÙÛ³Ýó
Ñ³Ï³ëáÕ ÷³ëï»ñ:
- ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ
ÑÇÙùáõÙ
¹ñí³Í
¿
05.08.2005Ã.
N
Ð²-È-14/356
Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³Ýª ïñí³Í ÙÇÝã¨ 12 ï³ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý
Å³ÙÏ»ïáí (2017Ã.): ÈÇó»Ý½Ç³ÛáõÙ Ñ³ëï³ïí³Í å³ß³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù ¿
Ñ³Ý¹Çë³ó»É ÐÐ úÐä¶-Ç 26.01.2004Ã. N 28 áñáßáõÙÁ, áñáí å³ß³ñÝ»ñÁ
Ñ³ëï³ïí³Í »Ý ÙÇ³ÛÝ N 1 ¨ N 15 »ñ³Ï³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Ð³Ù³Ó³ÛÝ
ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ ï³ñ»Ï³Ý ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ýí»É ¿ 168.5 Ñ³½.ï
Ñ³Ýù³ù³ñ, 667.2 Ï· áëÏÇ (Ù.å. 3.95 ·/ï) ¨ 3.725 ï ³ñÍ³Ã (Ù.å. 22.11 ·/ï):
- ÂÇí 287 å³ÛÙ³Ý³·ñáí, Ï»ï 2, ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³é³çÇÝ »ñÏáõ ï³ñÇÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ ï³ñ»Ï³Ý ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ýí»É ¿ 76546.55 ï
Ñ³Ýù³ù³ñ µ³ó »Õ³Ý³Ïáí, ÇëÏ 6.5 ï³ñí³ Ñ³Ù³ñª ï³ñ»Ï³Ý 168500 ï –
ëïáñ·»ïÝÛ³ »Õ³Ý³Ïáí ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ – ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÁ 8.5 ï³ñí³
Ñ³Ù³ñª 1248.343 Ñ³½. ï: ²ÛÝáõÑ»ï¨, ÝáõÛÝ Ï»ïáõÙ ÂáõËÙ³ÝáõÏÇ áëÏáõ
Ñ³Ýù³í³ÛñÇ
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
ï»Õ³Ù³ëÇ(µ³ó³Ñ³Ýù)
Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ
å³ß³ñÝ»ñÝ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ÙµáÕç Å³ÙÏ»ïÇ Ñ³Ù³ñª 1259.4 Ñ³½. ï (ÙÇ³ÛÝ N1
¨ N15 Ñ³Ýù³Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, ÙÇçÇÝ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Au - 6.36 ·/ï, Ag 35.49 ·/ï) ïñí»É »Ý Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ïÝûñÇÝÙ³Ý ¨ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý 8.5 ï³ñÇ
Å³ÙÏ»ïáí: ²Ûëï»Õ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É Ýßí³Í
Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³éÏ³ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ï³åí³Í
Ñ³Ýù³ù³ñÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Í³í³ÉÇ,
ÙÇçÇÝ
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ µáõÝ §µ³ó³Ñ³Ýù¦ ï»ñÙÇÝÇ ß»ßïÙ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ íñ³:
- ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 4.1 Ï»ïáí ÉÇó»Ý½³éáõÝ å³ñï³íáñí»É ¿ áã ³í»É ù³Ý »ñ»ù
ï³ñÇ, ï³ñ»Ï³Ý Ýí³½³·áõÛÝÁ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³Ý»É 38273.2 ï Ñ³Ýù³ù³ñ:
Ð³Ù³Ó³ÛÝ 2006-2012ÃÃ. §Ø»·á ¶áÉ¹¦ êäÀ-Ç ÏáÕÙÇó ÂáõËÙ³ÝáõÏÇ
Ñ³Ýù³í³ÛñÇó ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³Ýí³Í Ñ³Ýù³ù³ñÇ ¨ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ
ïñí³Í §Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ýáÝ¹¦ äà²Î-Ç ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý
2007, 2009 ¨ 2012 ÃÃ. ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ãÇ Çñ³Ï³Ý³óí»É, ÇëÏ
2006,
2008,
2010
¨
2011
ÃÃ.
³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý
Í³í³ÉÝ»ñÁ,
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ, Ï³½Ù»É »Ý 12.1; 45.66; 16.8 ¨ 18.31 Ñ³½. ï:ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
2006-2012ÃÃ. ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³Ýí»É ¿92.87 Ñ³½.ï Ñ³Ýù³ù³ñ: êï³óíáõÙ ¿, áñ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ë³Ëï»É ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ 4.1 Ï»ïÇ Çñ
å³ñï³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÁ: ÆëÏ ÈÇ³½áñ Ù³ñÙÇÝÁ ÝáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ 5.1.2. Ï»ïáí
Çñ³íáõÝù áõÝ»ñ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ í³Õ³Å³ÙÏ»ï ÉáõÍ»Éáõ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ:
- ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ í³Õ³Å³ÙÏ»ï ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ý³¨ ëáõÛÝ
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³í»Éí³Í 3-Çª §Ð³ïáõÏ å³ÛÙ³Ý¦ Ï»ï»ñÇ ãÇñ³·áñÍáõÙÁ

ÉÇó»Ý½³éáõÇ ÏáÕÙÇó: ²ÛÝ ¿ª ÈÇó»Ý½³éáõÝ å³ñï³íáñí»É ¿ñ ëïáñ·»ïÝÛ³ Ñ³ÝùÇ
Éñ³Ñ»ï³Ëáõ½Ù³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ
³í»ñï»É
ÙÇÝã¨
01.05.2008Ã.-Á,
í»ñ³·Ý³Ñ³ï»É
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ
¨
Ýáñ
»ñÏñ³µ³Ý³ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³Ýù»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Éñ³Ùß³Ï»É ëïáñ·»ïÝÛ³ Ñ³ÝùÇ
ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ (³ñ¹Ûá±ù ³ñí³Í »Ý Ýßí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ) ÙÇÝã¨
01.11.2008Ã.: Üßí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÉÇó»Ý½Ç³ÛÇ áõÅÁ
Ïáñóí³Í ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ, ÇëÏ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ å»ïù ¿ ÉáõÍí»ñ: ²Ûëï»Õ µ»ñíáõÙ »Ý
ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ»ñ, áñ §Ð³ïáõÏ å³ÛÙ³ÝÇ¦ Å³ÙÏ»ïÁ »ñÏ³ñ³Ó·í»É ¿ ÙÇÝã¨ 2010
Ã.-Á Ï³Ù ³ÛÝ, áñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý áñáß³ÏÇ
Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ¨ å³ß³ñÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ, Ýáñ
ÏáÝ¹ÇóÇáÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ùµ: ì»ñçÇÝÝ»ñÇë Ù»Ýù Ï³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù
ëïáñ¨, ë³Ï³ÛÝ å»ïù ¿ ³ñÓ³Ý³·ñ»É, áñ Ð³ïáõÏ å³ÛÙ³ÝÇ Ï»ï»ñÝ
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÙÝ³ó»É »Ý ³ÝÏ³ï³ñ:
2. 2006-2012ÃÃ. §Ø»·á ¶áÉ¹¦ êäÀ-Ç ÏáÕÙÇó ÂáõËÙ³ÝáõÏÇ Ñ³Ýù³í³ÛñÇó
³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³Ýí³Í Ñ³Ýù³ù³ñÇ ¨ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ïñí³Í
§Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý
»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý
ýáÝ¹¦
äà²Î-Ç
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É:
- Ð³Ù³Ó³ÛÝ Ýßí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý, ëï³óíáõÙ ¿, áñ ëÏë³Í 2010 Ã.-Çó
Ñ³Ýù³í³ÛñáõÙ ß³Ñ³·áñÍí»É »Ý áã ÙÇ³ÛÝ N1 ¨ N15 Ñ³Ýù³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, ³ÛÉ
Ý³¨ Ýñ³Ýó ßáõñç ³éÏ³ »ñ³ÏÇÏ³ó³Ý³íáñ Ñ³Ýù³ÛÝ³óÙ³Ùµ Ý»ñÏ³Û³óí³Í
ï»Õ³Ù³ëÇ Ñ³Ýù³ù³ñ»ñÁ(ßïáÏí»ñÏ), áñáÝóå³ß³ñÝ»ñÁ ÐÐ úÐä¶-Ç ÏáÕÙÇó
¹»é¨ë Ñ³ëï³ïí³Í ã»Ý ¨ Ñ³ßí³éí³Í ã»Ý úÐÐ Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßéáõÙ
(ÐÐ úÐä¶ áñáßáõÙ N 234, 30.10.2009Ã.):
2010-2011ÃÃ.,
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
Ýßí³Í
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý,
³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³Ýí³Í
Ñ³Ýù³ù³ñáõÙ áëÏáõ ÙÇçÇÝ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù»É ¿ 1.17 ¨ 1.54 ·/ï, ÇÝãÁ ÙÇ ù³ÝÇ
³Ý·³Ù ó³Íñ ¿ Ñ³Ýù³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ Ñ³ëï³ïí³Í ÙÇçÇÝ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
¨ µÝáñáß ã¿ »ñ³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ýù³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ýù³ÛÝ³óÙ³Ý ËïáõÃÛ³ÝÁ: ì»ñçÇÝë
÷³ëïáõÙ ¿ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ãÑ³ëï³ïí³Í å³ß³ñÝ»ñÇ ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý
ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ: Ð³Ù³Ó³ÛÝ í»ñÁ Ýßí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý
¿ÇÝ »ÝÃ³Ï³ ÙÇ³ÛÝ ÃÇí 1 ¨ 15 »ñ³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ýù³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó
Ñ³Ýù³ù³ñ»ñáí ¨ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ µ³ñÓñ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 20102011ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³Ý»É ¿ ¨ ÐÐ ÁÝ¹»ñùÇ å³ß³ñÝ»ñÇ å»ï³Ï³Ý
Ñ³ßí»ÏßéÇó Ù³ñ»É ¿ å³ß³ñÝ»ñ, áñáÝù ³Û¹ Ñ³ßí»ÏßéáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ã»Ý ¨ áñÇ
³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ÛÙ³Ý³·Çñ ãÇ áõÝ»ó»É: ²Ûëï»Õ Ï³ñáÕ
¿ µ»ñí»É å³ï×³é³µ³ÝáõÃÛáõÝ, Ã» Çñ³Ï³ÝáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Ñ³Ýù³ù³ñÇ
³Õù³ï³óáõÙ, ³ÛÉ áã Ã» ßïáÏí»ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ýù³ÛÇÝ Ù³ñÙÝÇ ß³Ñ³·áñÍáõÙ: ä»ïù ¿
³ë»É, áñ ÝáõÛÝÇëÏ ³Û¹ ¹»åùáõÙ ÙÇ¨ÝáõÛÝ ¿ Ëáëù ·ÝáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ Ë³ËïÙ³Ý
Ù³ëÇÝ:
3. ÐÐ úÐä¶-Ç N 234 àñáßÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É (30.10.2009Ã.):
Ð³Ù³Ó³ÛÝ 1-ÇÝ Ï»ïÇ, áñáßí»É ¿ Ñ³ëï³ï»É ÂáõËÙ³ÝáõÏÇ áëÏáõ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ï»Õ³Ù³ëÇ å³ß³ñÝ»ñÁ 01.01.2009Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ, áñáßÙ³Ý Ù»ç

Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³ÕÛáõë³ÏÇ Ãí»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, áñáõÙ ÁÝ¹·ñí³Í »Ý ÇÝãå»ë N1
¨ N15 »ñ³Ï³ÛÇÝ Ñ³Ýù³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ßïáÏí»ñÏÁ: ²Ûëï»Õ
³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿ 3-ñ¹ ¨ 4-ñ¹ Ï»ï»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: 3-ñ¹ Ï»ïáõÙ ÝßíáõÙ ¿
Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ï»Õ³Ù³ëÇ Ã»ñáõëáõÙÝ³ëÇñí³ÍáõÃÛ³Ý ÇñáÕáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ³Û¹
¹»åùáõÙ ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿ å³ß³ñÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ. å³ß³ñÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÙÇ³ÛÝ
Ñ³ëï³ï»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¨
Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ Ñ³í³ëïÇáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝÝ»ñáõÙ, ³Ûë
¹»åùáõÙ 1-ÇÝ Ï»ïÇ áñáßáõÙÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»ñ Ñ³Ï³é³ÏÁ: ºÃ» Ã»ñÇ ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í
Ï³Ù ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, áã ÙÇ ¹»åùáõÙ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ñ³ëï³ï»É å³ß³ñÝ»ñ, Ï³Ù å³ß³ñÝ»ñÁ
Ï³ñáÕ »Ý Ñ³ßí³ñÏí»É ¨ Ñ³ëï³ïí»É ³ÛÝ Ï³ñ·»ñáí, áñáÝó ÏÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý
³Û¹ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÝ áõ Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ù»Ãá¹ÇÏ³Ý,
Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý ó³ÝóÇ ËïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ: 4-ñ¹ Ï»ïáõÙ ÝßíáõÙ ¿. §²é³ç³ñÏ»É
§Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ýáÝ¹¦ äà²Î-ÇÝ Ó»éÝå³Ñ ÙÝ³É û·ï³Ï³ñ
Ñ³Ý³ÍáÝ»ñÇ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇ Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßéáõÙ áñáßÙ³Ý 1-ÇÝ Ï»ïáõÙ
Ñ³ëï³ïí³Í å³ß³ñÝ»ñÇó µËáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó¦: Üßí³Í Ï»ï»ñÁ
Ñ³Ï³ëáõÙ »Ý Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇÝ, ÇëÏ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ëï³óíáõÙ ¿, áñ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ
Ñ³ëï³ïí³Í å³ß³ñÝ»ñÁ ÙÝáõÙ »Ý ³Ý÷á÷áË ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý ÐÐ úÐä¶Ç 26.01.2004Ã. N28 áñáßÙ³Ùµ Ñ³ëï³ïí³Í å³ß³ñÝ»ñÇÝ (ÙÇ³ÛÝ N1 ¨ N15Ñ³Ýù³ÛÇÝ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ), ÇëÏ ßïáÏí»ñÏÇ å³ß³ñÝ»ñÁ Ñ³ßí»ÏßéáõÙ ã»Ý Ñ³ßí³éíáõÙ,
µÝ³Ï³Ý³µ³ñ Ý³¨ ã»Ý Ñ³ëï³ïíáõÙ: ²í»É³óÝ»Ýù Ý³¨, áñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 2009Ã.-Çó
Ñ»ïá ÷³ëïáñ»Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ãÇ ï³ñ»É N 234 áñáßÙ³Ý 3-ñ¹ ¨ 4-ñ¹ Ï»ï»ñÇ
¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßïÏÙ³Ý ¨ å³ß³ñÝ»ñÇ Ýáñ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ Ï³ï³ñ»Éáõ áõ
Ñ³ëï³ï»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÂáõËÙ³ÝáõÏÇ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ï»Õ³Ù³ëÇ
Ñ³Ù³ñ 2004Ã-Çó Ñ»ïá Ñ³ëï³ïí³Í ¨ Ñ³ßí»ÏßéáõÙ Ñ³ßí³éí³Í Ýáñ å³ß³ñÝ»ñ
ãÏ³Ý:
4. ÐÐ ¾´äÜ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñ Î. Ô³Ññ³Ù³ÝÛ³ÝÇª ê. ²¹³ÙÛ³ÝÇ ¨ ².
¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ Ý³Ù³ÏÝ»ñÇÝ ïñí³Í å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇó:
- 24.05.2013Ã. ¨ 29.05.2013Ã. ïñí³Í å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ ÏñÏÝ»Éáí ÙÇÙÛ³Ýó,
å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É Ñ³ñóÁ. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³í»Éí³Í 3-Ç Ñ³ïáõÏ å³ÛÙ³ÝÇ
Ï»ï»ñÇ
Ï³ï³ñÙ³Ý
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó
ëï³óíáõÙ
¿,
áñ
Ñ³Ýù³í³ÛñáõÙ
Çñ³Ï³Ý³óí³Í Éñ³Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³ï³ñí»É ¿
å³ß³ñÝ»ñÇ
í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÙ-í»ñ³Ñ³ëï³ïáõÙ,
áñÇó
Ñ»ïá
Ýáñ
»ñÏñ³µ³Ý³ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ï³ÝËáñáß»É »Ý Ñ³Ýù³í³ÛñÇ
ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý µ³ó Ùß³ÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ: Ð³í³Ý³µ³ñ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ Ñ³ñóÇ å³ï³ëË³ÝÇ ß³ñ³¹ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ç ÝÏ³ïÇ »Ý
áõÝ»ó»É ÐÐ úÐä¶-Ç N 234 áñáßáõÙÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ å³ß³ñÝ»ñÁ Ñ³ëï³ïí»É »Ý
ë³Ï³ÛÝ Ñ³ßí»ÏßéáõÙ ã»Ý ·ñ³Ýóí»É, ÇÝãÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ áñáßáõÙ ¿
ÇÝãå»ë ³ñ¹»Ý Ýß»óÇÝù, ¨ »ñÏñáñ¹Á, Ýáñ »ñÏñ³µ³Ý³ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ³ÝÑñÅ»ßï ¿ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É µ³ó »Õ³Ý³Ïáí
ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ýáñ Ý³Ë³·ÇÍ ¨ ÏÝù»É Ýáñ å³ÛÙ³Ý³·Çñ, ù³ÝÇ áñ
ÑÇÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ýßí³Í ¿ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ù³ñ 1 ¨ 15 Ñ³Ýù³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó

å³ß³ñÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, ÇëÏ ßïáÏí»ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ýù³ÛÇÝ Ù³ñÙÝÇ
Ù³ëÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë Ëáëù ·Ý³É ã¿ñ Ï³ñáÕ:
- 23.09.2013Ã.-ÇÝ ïñí³Í å³ï³ëË³ÝáõÙ ÝßíáõÙ ¿, áñ §… ØÇÝã ûñë ïÝï»ëí³ñáÕÁ
ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ äì-184 å³ÛÙ³Ý³·ñáí…¦:
Ì³ÝáÃ³Ý³Éáí Ýßí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ»ï, ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿ ÙÝáõÙ ³Û¹ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
§í»ñ³ÏÝùÙ³Ý¦ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ áõ Ýå³ï³ÏÁ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
Ï³éáõóí³ÍùÁ. »Ã» ³ÛÝ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ý³Ëáñ¹ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý
í»ñ³ÏÝùí³Í ï³ñµ»ñ³ÏÁ, ³å³ ÇÝãáõ± ãÇ Ý»ñ³éáõÙ ³ÛÝ µáÉáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ áõ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ï»ñÁ, áñáÝù ³éÏ³ ¿ÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ: ÆëÏ
»Ã» Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ µáÉáñáíÇÝ Ýáñ å³ÛÙ³Ý³·Çñ, ³å³ ÇÝãáõ± »Ý Ñ³Ýù³ù³ñÇ ¨
Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ»ñí³Í Ý³Ëáñ¹ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ãí»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ 2008-2012ÃÃ. ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³Ýí³Í áõ Ù³ñí³Í å³ß³ñÝ»ñÁ
Ñ³ßíÇ ã»Ý³éÝí³Í, ÇÝå»ë Ý³¨, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 2011Ã.ÇÝ ÁÝ¹áõÝí³Í ÐÐ ÀÝ¹»ñùÇ
Ù³ëÇÝ ûñ»Ýë·ñùÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, áñÇó »ÉÝ»Éáí ¿É ÏÝùí»É ¿ Ýáñ å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ,
ÇÝãáõ± ã»Ý Çñ³Ï³Ý³óí»É Ýáñ ûñ»Ýùáí ÁÝ¹áõÝí³Í Ý³Ë³·Í»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý
å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ:
5. ÂáõËÙ³ÝáõÏÇ Ñ³ñëï³óáõóÇã ý³µñÇÏ³Ý ³ßË³ïáõÙ ¿ ·ñ³íÇï³óÇáÝ-ýÉáï³óÇáÝ
ÏáÙµÇÝ³óí³Í Ñ³ñëï³óÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí, ³å³Ñáí»Éáí Ñ³Ýù³ù³ñ»ñÇó Ù»ï³ÕÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 87.52 % Ïáñ½áõÙ, áñÇó ·ñ³íÇï³óÇáÝ »Õ³Ý³Ïáí 18.62 % ¨
ýÉáï³óÇ³Ûáíª 68.9 %:
ºäÐ Î²ÚàôÜ ¼²ð¶²òØ²Ü ÎºÜîðàÜ
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