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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
21.01.2013 «Կենտրոն» հեռուստաընկերության «Էպիկենտրոն» Լրատվական 

ծրագրի լրագրող Տաթև Դանիելյանի 17.01.2013 թ. հարցմանը պա-
տասխանում: Պատասխանի տեքստը ներկայացված է սույն 
փաստաթղթի Հավելված 1-ում:  

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

21.01.2013 Տեղական ՀԸ եթերի հեռարձակումը ազդակիր համայնքներում 
ապահովելու համար «Մանես» բարեգործական հիմնադրամի 
միջոցներով հեռուստաաշտարակների կառուցման, ընդունիչ-
հաղորդիչ սարքերի հիմնական մասի ձեռքբերման և մոնտաժման աշ-
խատանքների ավարտ, նորաստեղծ կապուղու պարբերական 
տեխնիկական սպասարկման ապահովում, հեռարձակման մեկնարկ:  

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի 
ազգաբնակչություն 

Ազդակիր համայնքների ազգաբ-
նակչության իրազեկման համար 
տեխնիկական բազայի ապահովում  

21.01.2013 2012 թ. դեկտեմբերին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված 
աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության 
կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

24.01.2013 «ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ի նախագահ Ինգա Զարաֆյանի 
24.01.2013 թ.  հարցմանը պատասխանում: Պատասխանի տեքստը 
ներկայացված է սույն փաստաթղթի Հավելված 2-ում: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

01.02.2013 2013 թ. փետրվարին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների բնակ-
չությանը հնարավոր ազդե-
ցությունների մասին իրազեկում  

01.02.2013 Ընկերության սեփականություն հանդիսացող՝ ժամանակավորապես 
ազատ հիմնական միջոցների օգտագործման աճուրդի կանոնակարգի 
հրապարակում Ընկերության կայքով և տարածում մամուլում: 

Տեղական տնտեսվարողներ, տեխնիկայի և 
սարքավորումների մատակարարներ, գնորդներ, 
վարկատու և ներդրող կազմակերպություններ 

Շահառուների հետ փոխշահավետ 
համագործակցության հաստատում 

10.02.2013 Ծրագրի իրականացման տարածքում տեղական ՀԸ նկարահանող 
խմբի շրջայց, լուսաբանում: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի 
ազգաբնակչություն 

Շահառուներին Ծրագրի մասին 
տեղեկատվության տրամադրում 

19.02.2013 Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի շինարարության և 
պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի (այսուհետ՝ 
Ծրագիր) շահառուների ներգրավման պլանի (այսուհետ՝ Պլան) տեղա-
կայում Թեղուտ ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) 
պաշտոնական կայքում և համապատասխան ծանուցման 
հրապարակում կայքի միջոցով: 

Բոլոր  շահառուները Շահառուների կողմից Ծրագրի հա-
մարժեք ընկալման, Ծրագրի նկատ-
մամբ համարժեք վերաբերմունքի 
ձևավորում և շահառուների ներ-
գրավման տեսանկյունից՝ 
Միջազգային ֆինանսական 
կորպորացիայի կողմից սահմանված 
պահանջներին Ծրագրի համապա-
տասխանության ապահովում: Ծրագ-
րի բոլոր շահառուների հետ կառուցո-
ղական երկխոսության հաստատում 
և պահպանում Ծրագրի իրականա-
ցման ամբողջ ընթացքում: 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
20.02.2013 «Կենտրոն» ՀԸ նկարահանող խմբի այցելություն Ծրագրի 

իրականացման տարածքում տեղի ունեցած արտադրական դժբախտ 
դեպքի վայր, լուսաբանում: 

Բոլոր շահառուներ Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

22.02.2013 2013 թ. հունվարին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված 
աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության 
կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

24.02.2013 Ինտեգրված կառավարման համակարգի կիրառման ծրագրի 
հրապարակում պաշտոնական կայքով 

Բոլոր  շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

25.02.2013 
 

Բողոքարկման մեխանիզմների մասին ծանուցում՝ այդ մասին տեղե-
կատվության տեղադրում պաշտոնական կայքում, Թեղուտում և Ե-
րևանում Ընկերության գրասենյակներից ձևաթղթերը վերցնելու հնա-
րավորության ապահովում, շահառուների էլ. հասցեներով հաղոր-
դագրության առաքում: Հաղորդագրության տեքստը և առաքման 
հասցեների ցանկը տրված է սույն փաստաթղթի Հավելված 3-ում: 

Բոլոր  շահառուները Շահառուներին հնարավորություն ըն-
ձեռել Ծրագրի բնապահպանական և 
սոցիալական ազդեցության վերա-
բերյալ իրենց կարծիքը և մտահոգու-
թյունները արտահայտելու: Ստեղծել 
Ծրագրին համայնքի աջակցության 
մակարդակը քանակական ցուցա-
նիշներով արտահայտելու մեխա-
նիզմներ: 

26.02.2013 Ազդակիր համայնքների ինքնակառավարման մարմինների գրա-
սենյակներին Պլանի թղթային տարբերակի (ներառյալ՝ բողոքարկման 
ձևաթղթերը) տրամադրում: 

Ազդակիր համայնքների մշտական և ժամանա-
կավոր բնակչությունը, ղեկավարները: 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ, 
հնարավորություն ընձեռել Ծրագրի 
բնապահպանական և սոցիալական 
ազդեցության վերաբերյալ իրենց 
կարծիքները և մտահոգությունները 
արտահայտելու: Ստեղծել Ծրագրին 
համայնքի աջակցության մա-
կարդակը քանակական ցուցա-
նիշներով արտահայտելու 
մեխանիզմներ: 

26.02.2013 «Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության եթերով տարածված 
հայտարարության միջոցով ծանուցում Պլանի հրապարակման և 
դրանով նախատեսված բողոքարկման մեխանիզմների վերաբերյալ: 
Հայտարարության տեքստը տրված է սույն փաստաթղթի Հավելված 4-
ում:  

Ազդակիր համայնքների մշտական և 
ժամանակավոր բնակչությունը: 

Շահառուներին հնարավորություն 
ընձեռել Ծրագրի բնապահպանական 
և սոցիալական ազդեցության 
վերաբերյալ իրենց կարծիքը և մտա-
հոգությունները արտահայտելու: 
Ստեղծել Ծրագրին համայնքի 
աջակցության մակարդակը 
քանակական ցուցանիշներով 
արտահայտելու մեխանիզմներ: 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
28.02.2013 Թեղուտ և Շնող համայնքների՝ տեղաշարժման սահմանափակումներ 

ունեցող  բնակիչներին անհատական գրությամբ ծանուցում Պլանի 
հրապարակման և դրանով նախատեսված բողոքարկման մեխանիզմ-
ների վերաբերյալ: 
Ծանուցման տեքստը տրված է սույն փաստաթղթի Հավելված 5-ում: 

Ազդակիր համայնքներում ապրող կանայք, 
միջնակարգ դպրոցներ և նախադպրոցական 
հաստատություններ հաճախելու տարիքի երեխա-
ներ, ծերեր, հաշմանդամներ 

Շահառուներին հնարավորություն 
ընձեռել Ծրագրի բնապահպանական 
և սոցիալական ազդեցության 
վերաբերյալ իրենց կարծիքը և մտա-
հոգությունները արտահայտելու: 
Ստեղծել Ծրագրին համայնքի 
աջակցության մակարդակը 
քանակական ցուցանիշներով 
արտահայտելու մեխանիզմներ: 

28.02.2013 2013 թ. մարտին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների բնակ-
չությանը հնարավոր ազդեցու-
թյունների մասին իրազեկում  

28.02.2013 Ընկերության գլխավոր տնօրենի 28.02.2013 թ. թիվ 020 Ն հրամանով՝ 
Ծրագրի շահառուների ներգրավման պլանով նախատեսված` շահա-
ռուների հետ կանոնավոր հանդիպումների, շահառուներին 
որոշումների ընդունման գործընթացին մասնակից դարձնելու աշ-
խատանքների կազմակերպման նպատակով աշխատանքային խմբի 
ստեղծում հետևյալ կազմով՝ 
Բոշյան Արտաշես Շալիկոյի – Ընկերության գլխավոր տնօրենի 
տեղակալ,  երկարաժամկետ կայուն զարգացման վարչության պետ 
Կարապետյան Թագուհի Կարապետի – Ընկերության 
հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության բաժնի պետ 
Ավագյան Վահրամ Գագիկի - Ընկերության մամուլի խոսնակ 
Ղազարյան Ավետիք Զավենի – երկարաժամկետ կայուն զարգացման 
վարչության սոցիալական կապերի բաժնի պատասխանատու 
Նորեկյան Ֆրունզե Ֆիգարոյի - ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղական 
համայնքի ղեկավար (համաձայնությամբ) 
Սահակյան Հովիկ Վասիլի - ՀՀ Լոռու մարզի Շնող գյուղական 
համայնքի ղեկավար (համաձայնությամբ) 
Սիրադեղյան Սասուն Վանյայի - «Անկյուն+3» հեռուստաընկերության 
տնօրեն (համաձայնությամբ): 

Ծրագրի բոլոր  շահառուները Բոլոր շահառուներին կանոնավոր 
կերպով ապահովել Ծրագրի վերա-
բերյալ պատշաճ տեղեկատվությամբ՝ 
հաշվի առնելով յուրաքանչյուր խմբի 
առանձնահատկությունները: 
Շահառուներին հնարավորություն ըն-
ձեռել Ծրագրի բնապահպանական և 
սոցիալական ազդեցության 
վերաբերյալ իրենց կարծիքը և մտա-
հոգությունները արտահայտելու: 

06.03.2013 Ազդակիր համայնքների կրթական հաստատություններին Պլանի 
էլեկտրոնային տարբերակի տրամադրում: 

Ազդակիր համայնքներում միջնակարգ դպրոցներ և 
նախադպրոցական հաստատություններ հաճա-
խելու տարիքի երեխաներ: 

Բոլոր շահառուներին կանոնավոր 
կերպով ապահովել Ծրագրի վերա-
բերյալ պատշաճ տեղեկատվությամբ՝ 
հաշվի առնելով յուրաքանչյուր խմբի 
առանձնահատկությունները: 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
14.03.2013 News.am լրատվական գործակալության թղթակից Արամ Գարեգին-

յանի 25.02.2013 թ. ներկայացրած հարցմանը պատասխանում: Պա-
տասխանի տեքստը ներկայացված է սույն փաստաթղթի Հավելված 6–
ում: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

15.03.2013 Հայտարարություն ՀՀ ՄԻՊ աշխատակազմի կողմից տարածված 
«Մարդու իրավունքների վիճակը Բնապահպանության նախարա-
րության ոլորտում. Օմբուդսմենի զեկույց 2012» վերնագրով տեղեկատ-
վության մեջ տեղ գտած՝ Ընկերության գործունեությանն առնչվող 
դրվագի վերաբերյալ: Հայտարարությունը տարածվել է մամուլի 
հաղորդագրությամբ, տեղակայվել է Ընկերության կայքում: 

Բոլոր շահառուները Կանխել Ծրագրի վերաբերյալ ոչ 
հավաստի տեղեկատվության տա-
րածումը շահառուների շրջանում: 
Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

18.03.2013 Հայտարարություն ՀՀ ՄԻՊ աշխատակազմի կողմից տարածված 
«Մարդու իրավունքների վիճակը Բնապահպանության նախարարու-
թյան ոլորտում. Օմբուդսմենի զեկույց 2012» վերնագրով տեղեկատվու-
թյան մեջ «Թեղուտ» ՓԲԸ գործունեությանն առնչվող ոչ հավաստի 
դատողության առկայության վերաբերյալ «Թեղուտ» ՓԲԸ 15.03.2013 
թ. հայտարարությանն ի պատասխան՝ շրջակա միջավայրի պահպա-
նության հարցերով Օմբուդսմենի խորհրդական Աննա Սաֆարյանի 
անունից 18.03.2013 թ. տարածված տեղեկատվության 
կապակցությամբ: Հայտարարությունը տարածվել է մամուլի հաղորդա-
գրությամբ, տեղակայվել է Ընկերության կայքում:  

Բոլոր շահառուները Կանխել Ծրագրի վերաբերյալ ոչ 
հավաստի տեղեկատվության տա-
րածումը շահառուների շրջանում: 
Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

19.03.2013 Ընկերության ներկայացուցիչների հանդիպում Հյուսիսային 
համալսարանի Ալավերդու մասնաճյուղի ուսանողների հետ: 

Հարակից համայնքների կրթական 
հաստատությունների սովորողներ 

Նպաստել շահառուների իրազեկ-
մանը Ընկերությունում աշխատանքի 
հնարավորությունների մասին 

21.03.2013 2013 թ. փետրվարին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված 
աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության 
կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
25.03.2013 Շահառուների հետ 2013 թ. Ապրիլի 3–ին, ժամը 15:00–ին Ընկերու-

թյան՝ ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղում գտնվող գրասենյակում հան-
դիպման կազմակերպչական աշխատանքների մեկնարկ: 
ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների ղեկավարներին ծա-
նուցում, հայտարարության տարածում «Անկյուն գումարած 3» հեռուս-
տաընկերության եթերով և հայտարարությունների տեղակայում  
Թեղուտի և Շնողի գյուղապետարաններում՝ կազմակերպվող հան-
դիպման մասին: 
 Ծանուցումների և հայտարարությունների տեքստը տրված է սույն 
փաստաթղթի Հավելված 7-ում: 
Ընկերության՝ Թեղուտ գյուղում գտնվող գրասենյակում, Թեղուտ և 
Շնող գյուղերի գյուղապետարաններում՝ հանդիպման օրակարգում նե-
րառված հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ, առաջարկու-
թյուններ, նկատառումներ և այլ հաղորդագրություններ գրառելու 
համար նախատեսված գրանցամատյանների բացում մինչև ապրիլի 
11-ը, ժամը 17:00 ժամկետով: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների 
ազգաբնակչության, գյուղապետարանների և Ընկե-
րության աշխատակազմի, համայնքներում գործող 
հասարակական կազմակերպությունների ներ-
կայացուցիչներ:  

Բոլոր շահառուներին կանոնավոր 
կերպով ապահովել Ծրագրի վերա-
բերյալ պատշաճ տեղեկատվությամբ՝ 
հաշվի առնելով յուրաքանչյուր խմբի 
առանձնահատկությունները: Շահա-
ռուներին հնարավորություն ընձեռել 
Ծրագրի բնապահպանական և 
սոցիալական ազդեցության 
վերաբերյալ իրենց կարծիքը և 
մտահոգությունները արտահայտելու: 

26.03.2013 «Կենտրոն» հեռուստատեսության «Էկոլոգիկա» հաղորդման լրագրող 
Տաթև Դանիելյանի 25.03.2013 թ. հարցմանը պատասխանում: Պա-
տասխանի տեքստը ներկայացված է սույն փաստաթղթի Հավելված 8-
ում: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

02.04.2013 2013 թ.ապրիլին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների 
բնակչությանը հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկում  
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 

03.04.2013 Ընկերության՝ ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղում գտնվող գրասենյա-
կում տեղի ունեցավ Պլանով նախատեսված առաջին հանդիպումը 
շահառուների հետ: Հանդիպման նախասահմանված նպատակին 
համապատասխան՝ Ընկերության ներկայացուցիչները լսեցին շահա-
ռուների մտահոգություններն ու նկատառումները՝ ինչպես օրակարգում 
ներառված հարցերի շրջանակում, այնպես էլ դրանից դուրս: Տեղա-
կան՝ «Անկյուն գումարած 3» հեռուստատեսության եթերով իրադար-
ձությունը լուսաբանելու նպատակով հանդիպմանը ներկա է եղել նաև 
հեռուստաընկերության նկարահանող խումբը: 
Հանդիպման մասին հաղորդագրություն, ընթացքի տեսագրությունը և 
արձանագրությունը, հրապարակվել են Ընկերության կայքով, 
լուսաբանվել է տեղական ՀԸ եթերում: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների 
ազգաբնակչության, գյուղապետարանների և Ընկե-
րության աշխատակազմի, համայնքներում գործող 
հասարակական կազմակերպությունների ներկայա-
ցուցիչներ: 

Շահառուներին կանոնավոր կերպով 
ապահովել Ծրագրի վերաբերյալ 
պատշաճ տեղեկատվությամբ՝ հաշվի 
առնելով յուրաքանչյուր խմբի 
առանձնահատկությունները: Շահ-
առուներին հնարավորություն ընձե-
ռել Ծրագրի բնապահպանական և 
սոցիալական ազդեցության վերա-
բերյալ իրենց կարծիքը և մտահոգու-
թյունները արտահայտելու: Շահա-
ռուների կողմից Ծրագրի համարժեք 
ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք վերաբեր-
մունքի ձևավորումը և շահառուների 
ներգրավման տեսանկյունից՝ Միջազ-
գային ֆինանսական կորպորացիայի 
կողմից սահմանված պահանջներին 
Ծրագրի համապատասխանության 
ապահովում: 

10.04.2013 «Հետք» ինտերնետային թերթի Լոռու մարզի թղթակից Լարիսա 
Փարեմուզյանի 09.04.2013 թ. հարցմանը պատասխանում: Պատաս-
խանի տեքստը ներկայացված է սույն փաստաթղթի  
Հավելված 9–ում: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
12.04.2013 2013 թ. ապրիլի 12-ին կազմակերպվեց շահառուների (ընդհանուր 

թվով՝ շուրջ 100 մարդ) ճանաչողական շրջայց և ծառատունկ Թեղուտի 
կառուցվող լեռնահանքային համալիրի և հարակից տարածքներում: 
Միջոցառումը մեկնարկեց ծառատունկով: Մասնակիցները եղան հա-
մալիրի բոլոր հիմնական օղակներում:  Յուրաքանչյուր տեղամասում 
նրանց մանրամասն հանրամատչելի ներկայացվեց, թե որ փուլում են 
շինարարական աշխատանքները, տվյալ օբյեկտի նպատակային նշա-
նակությունը և աշխատանքի առանձնահատկությունները: Բացատր-
վեց նաև, թե շրջակա միջավայրի վրա ինչ ազդեցություններ են հնա-
րավոր և ինչ  միջոցառումներ են նախատեսված պատշաճ բնապահ-
պանական  անվտանգությունն ապահովելու համար: Եղավ նաև 
այցելությունն պատմամշակութային հուշարձանների պահպանությունն 
ու անվթարայնությունն ապահովող միջոցառումների ծրագրի շրջա-
նակներում իրականացված աշխատանքների արդյունքում հայտ-
նաբերված օբյեկտներ: ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության 
ինստիտուտի հնագիտական արշավախմբի ղեկավարը շահառուներին 
ներկայացրեց հուշարձանների հետազոտության արդյունքում ստաց-
ված տեղեկատվությունը, պատասխանեց տրվող հարցերին: 
Միջոցառման մասին Ընկերության պաշտոնական կայքում 
տեղակայվել և մամուլին է առաքվել հաղորդագրություն:   

Թեղուտ և Շնող համայնքների դպրոցների բարձր 
դասարանների աշակերտներ և մանկավարժական 
կազմի ներկայացուցիչներ 
Տեղական՝ «Անկյուն գումարած 3» հեռուստա-
ընկերության ներկայացուցիչներ, Պատմության և 
մշակույթի արժեքների գիտական հետազոտության 
բնագավառի մասնագետներ 

Ծրագրի իրականացման հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկել 
շահառուների համապատասխան 
խմբերին  
 
Ընկերության՝ որպես գործատուի աշ-
խատանքի առանձնահատկություն-
ները պարզաբանելով՝ նպաստել 
սովորողների մասնագիտական ար-
դյունավետ կողմնորոշմանը: 
 

13.04.2013-
15.04.2013 

Շահառուների հետ 2013 թ. ապրիլի 29–ին, ժամը 15:00–ին, ՀՀ Լոռու 
մարզի Թեղուտ գյուղի մշակույթի կենտրոնի դահլիճում հանդիպման 
կազմակերպական աշխատանքների մեկնարկ: Հանդիպման մասին 
հայտարարության տեղակայում Ընկերության կայքում և հաղորդա-
գրության տարածում մամուլի և ՀԿ-ների էլ. հասցեներով: ՀՀ Լոռու 
մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների ղեկավարներին ծանուցում, հայ-
տարարության տարածում «Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերու-
թյան եթերով և հայտարարությունների տեղակայում  Թեղուտի և Շնո-
ղի գյուղապետարաններում՝ կազմակերպվող հանդիպման մասին: Ըն-
կերության՝ Երևանի և Թեղուտի գրասենյակներում, Լոռու մարզի Ալա-
վերդու քաղաքապետարանում, Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապե-
տարաններում՝ հանդիպման օրակարգում ներառված հարցերի վերա-
բերյալ մեկնաբանություններ, առաջարկություններ, նկատառումներ և 
այլ հաղորդագրություններ գրառելու համար նախատեսված գրանցա-
մատյանների բացում մինչև մայիսի 15-ը, ժամը 17:00 ժամկետով: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների 
մշտական և ժամանակավոր ազգաբնակչության, 
գյուղապետարանների ներկայացուցիչներ, Ընկե-
րության աշխատողներ, hայաստանյան և միջ-
ազգային բնապահպանական հասարակական 
կազմակերպություններ, բնապահպանության ոլոր-
տի գիտահետազոտական հաստատություններ, 
բնապահպանության մասնագետներ, հասարակա-
կան ակտիվիստներ, զանգվածային լրատվության 
միջոցներ, պատմության և մշակույթի հուշարձան-
ների ուսումնասիրության և պահպանության ոլոր-
տում գործունեություն ծավալող մասնագիտացված 
կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ 

Շահառուների կողմից Ծրագրի հա-
մարժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք վերաբեր-
մունքի ձևավորումը և շահառուների 
ներգրավման տեսանկյունից՝ Միջազ-
գային ֆինանսական կորպորացիայի 
կողմից սահմանված պահանջներին 
Ծրագրի համապատասխանության 
ապահովում:  

23.04.2013 2013 թ. մարտին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխա-
տանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
25.04.2013 «Թեղուտը սերունդների համար» ՀԿ նախաձեռնությամբ Թեղուտ 

գյուղի Մշակույթի տան դահլիճում տեղի ունեցավ Ընկերության ղեկա-
վարների հանդիպում Թեղուտ համայնքի ներկայացուցիչների հետ: 
Մասնակցում էին Թեղուտի գյուղապետ Ֆ. Նորեկյանը, ավագանու 
անդամներ, «Թեղուտը սերունդների համար» ՀԿ ներկայացուցիչներ և 
այլ բնակիչներ, ընդհանուր թվով՝ շուրջ 50 մարդ: Հանդիպմանը Ընկե-
րությունը ներկայացնում էին «Թեղուտ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի տե-
ղակալներ Գ. Արզումանյանը, Ռ. Պապոյանը, Ա. Բոշյանը և այլ աշխա-
տակիցներ: Ռ. Շախկյանը ներկայացրեց հանդիպման խնդրակարգը: 
Խոսվեց Թեղուտ համայնքի ներկայացուցիչներին Ընկերությունում 
աշխատանքի ընդունելու, երիտասարդ պոտենցիալ կադրերի համար 
ուսուցողական պրակտիկաների կազմակերպման, համայնքում փոքր 
բիզնես ծրագրերին աջակցության, կենսաթոշակային տարիքի մարդ-
կանց զբաղվածության, հաշմանդամներին աջակցության, կրթական-
մշակութային նախաձեռնությունների ֆինանսավորման և այլ հարցերի 
մասին: 
Մի շարք հարցերի առնչությամբ Ընկերության ներկայացուցիչները 
պատրաստակամություն հայտնեցին սատարելու «Թեղուտը 
սերունդների համար» ՀԿ առաջարկություների իրականացմանը, ձեռք 
բերվեցին կոնկրետ պայմանավորվածություններ: 
Հանդիպման արձանագրությունը և ընթացքի մասին հաղորդագրու-
թյուն է տեղակայվել Ընկերության պաշտոնական կայքում: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ համայնքի 
ներկայացուցիչներ 

Շահառուներին հնարավորություն 
ընձեռել Ծրագրի բնապահպանական 
և սոցիալական ազդեցության 
վերաբերյալ իրենց կարծիքները և 
մտահոգություններն արտահայտելու: 
Ընկերության սոցիալական և 
կադրային քաղաքականությունները 
շահառուների կարիքներին առավել 
համարժեք դարձնել 
 

26.04.13 Ընկերության խորհրդի նիստի մասին հաղորդագրության 
հրապարակում Ընկերության կայքով 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
29.04.2013 Թեղուտի մշակույթի կենտրոնի դահլիճում տեղի ունեցավ 

շահառուների հետ հերթական հանդիպումը: Մասնակցում էր ավելի 
քան 60 մարդ: 
Ընկերությունը ներկայացնում էին գլխավոր տնօրենի տեղակալներ Գ. 
Արզումանյանը, Ռ. Պապոյանը, Ա. Բոշյանը և այլ աշխատակիցներ: 
Ազդակիր համայնքներում Ընկերության սոցիալական քաղաքականու-
թյան առաջնահերթությունների մասին հարցի շրջանակներում ներկա-
ներին ներկայացվեցին անցած ժամանակահատվածում «Մանես» 
բարեգործական հիմնադրամի գործունեության ցուցանիշները: Շնողի 
գյուղապետ Հովիկ Սահակյանն առաջարկեց համատեղ մշակել ծրագ-
րեր և դրանց իրականացման կոնկրետ ժամանակացույց: Առաջարկն 
ընդունվեց Ընկերության կողմից: Քննարկվեցին նոր աշխատողների 
ներգրավման սկզբունքները և կադրային քաղաքականությունն 
ազդակիր համայնքների համար առավել նպաստավոր դարձնելու 
ուղիների, նախատեսվող բնապահպանական միջոցառումների, տեղե-
կատվական քաղաքականության, լեռնահանքային համալիրի 
տարածքներում և հարակից վայրերում հայտնաբերված պատմա-
մշակութային արժեքների պահպանության ուղղությամբ իրականաց-
վող միջոցառումների հետ կապված և այլ հարցեր: 
Հանդիպման մասին հաղորդագրություն, տեսագրությունն ու արձա-
նագրությունը տեղակայվել են պաշտոնական կայքում, լուսաբանվել է 
տեղական ՀԸ եթերում: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների 
մշտական և ժամանակավոր ազգաբնակչության, 
գյուղապետարանների ներկայացուցիչներ, 
Ընկերության աշխատողներ, hայաստանյան և 
միջազգային բնապահպանական հասարակական 
կազմակերպություններ, բնապահպանության 
ոլորտի գիտահետազոտական հաստատություններ, 
բնապահպանության մասնագետներ, հա-
սարակական ակտիվիստներ, զանգվածային 
լրատվության միջոցներ, պատմության և մշակույթի 
հուշարձանների ուսումնասիրության և պահպանու-
թյան ոլորտում գործունեություն ծավալող մաս-
նագիտացված կազմակերպությունների ներկա-
յացուցիչներ 

Շահառուներին կանոնավոր կերպով 
ապահովել Ծրագրի վերաբերյալ 
պատշաճ տեղեկատվությամբ՝ հաշվի 
առնելով յուրաքանչյուր խմբի 
առանձնահատկությունները: Շահ-
առուներին հնարավորություն ընձե-
ռել Ծրագրի բնապահպանական և 
սոցիալական ազդեցության վե-
րաբերյալ իրենց կարծիքը և մտա-
հոգությունները արտահայտելու: 
Շահառուների կողմից Ծրագրի 
համարժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք 
վերաբերմունքի ձևավորումը և 
շահառուների ներգրավման տե-
սանկյունից՝ Միջազգային ֆինան-
սական կորպորացիայի կողմից սահ-
մանված պահանջներին Ծրագրի հա-
մապատասխանության ապահովում: 

30.04.2013 2013 թ.մայիսին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների 
բնակչությանը հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկում  
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 

30.04.2013 Շահառուների ճանաչողական շրջայց Ծրագրի իրականացման տա-
րածքներում: Շրջայցի մասնակիցներն այցելեցին կառուցվող համա-
լիրի բոլոր հիմնական օղակներ, տարածքում առկա պատմամշակու-
թային հուշարձաններ: Յուրաքանչյուր տեղամասում միջոցառման 
մասնակիցների համար Ընկերության ներկայացուցիչները նկարա-
գրեցին և բացատրեցին տվյալ միավորի աշխատանքի առանձնահատ-
կությունները, տարածքում հետազոտություններ իրականացրած ՀՀ 
ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հնագիտական 
արշավախմբի ղեկավարը մասնակիցներին ներկայացրեց հուշարձան-
ների հետազոտության արդյունքում ստացված տեղեկատվությունը 
պատասխանեցին այցելուների հարցերին: Հաշվի առնելով, որ «Էկո-
Լաբ» ծրագրի համատեքստում կարևոր տեղ ունի կայուն զարգացման 
սկզբունքների տարածումն ու հանրայնացումը՝ շրջայցի մասնակիցնե-
րին առավել հանգամանորեն ներկայացվեցին Ծրագրի համատեքս-
տում շրջակա բնական միջավայրի վրա բացասական ազդեցություն-
ները նվազագույնի հասցնելու և փոխհատուցելու, ծրագրի իրականաց-
ման տարածքներում և հարակից վայրերում առկա պատմամշակութա-
յին արժեքների պահպանության, ազդակիր և հարակից այլ համայնք-
ների սոցիալական իրադրության բարելավման և այլ ուղղություններով 
իրականացվող միջոցառումները: Այցի մասին հաղորդագրություն է 
տեղակայվել Ընկերության կայքում, լուսաբանվել է տեղական ՀԸ 
եթերում: 

Գերմանական Ռոբերտ Բոշ Շտիֆտունգ և 
հայկական Գալուստ Գուլբենկյան հիմնադրամների 
ֆինանսավորմամբ Հայաստանում իրականացվող 
«ԷկոԼաբ» ծրագրի 29 մասնակիցներ 

Շահառուներին կանոնավոր կերպով 
ապահովել Ծրագրի վերաբերյալ 
պատշաճ տեղեկատվությամբ՝ հաշվի 
առնելով յուրաքանչյուր խմբի 
առանձնահատկությունները: Շահ-
առուներին հնարավորություն ընձե-
ռել Ծրագրի բնապահպանական և 
սոցիալական ազդեցության վերա-
բերյալ իրենց կարծիքը և մտահոգու-
թյունները արտահայտելու: 
Շահառուների կողմից Ծրագրի համ-
արժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք վերաբեր-
մունքի ձևավորումը և շահառուների 
ներգրավման տեսանկյունից՝ Միջազ-
գային ֆինանսական կորպորացիայի 
կողմից սահմանված պահանջներին 
Ծրագրի համապատասխանության 
ապահովում:  

01.05.2013 Կենսաբազմազանության հետազոտության մեթոդաբանության 
հրապարակում պաշտոնական կայքով 

Շրջակա բնական միջավայրի վրա (շրջակա օդա-
յին, ջրային, բուսական, կենդանական միջավայ-
րեր, հող և այլն) հնարավոր ազդեցությունների 
շահառուներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

02.05.2013 Գլխավոր տնօրենի տեղակալ Գագիկ Արզումանյանի հետ «Հետք» 
էլեկտրոնային թերթի Լոռու մարզի թղթակից Լարիսա Փարեմուզյանի 
հարցազրույց: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

06.05.2013 Բնապահպանության մասնագետի թափուր աշխատատեղի 
համալրման նպատակով իրականացվող մրցույթի մասին հայտարա-
րության հրապարակում Ընկերության կայքով և այլ կայքերով: 

Պոտենցիալ աշխատողներ Նոր աշխատողների ներգրավման 
գործընթացի արդյունավետության 
բարձրացում և թափանցիկության 
ապահովում 

20.05.2013 Շրջայց Ծրագրի իրականացման տարածքում: 
Լուսաբանում տեղական ՀԸ եթերում: 

Հարակից համայնքներում գործող բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունների սովորողներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

20.05.2013 2013 թ. ապրիլին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխա-
տանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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http://teghout.am/hy/Information-Center-News-EcoLab-project-participants-visited-Teghout-mining-complex
http://www.youtube.com/watch?v=QbUSTYwthx8
http://teghout.am/uploaded/00032903_-_Teghout_Copper_Mine_-_Biodiversity_-_Ver_0.5_final_-_20130425.pdf
http://hetq.am/arm/interviews/26107/alaverdu-pxndzadzularani-ardiakanacman-hamar-nakhapaymanner-chkan.html
http://teghout.am/hy/Information-Center-News-Announcement-06-05-2013
http://teghout.am/hy/Information-Center-News-Announcement-06-05-2013
http://www.youtube.com/watch?v=HQmv75Ps6R4
http://teghout.am/hy/Information-Center-News-Works-in-April-2013-20-05-2013


 
Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
24.05.2013 WSP Environmental կազմակերպության հետ համատեղ տարվող 

աշխատանքների մասին շահագրգիռ հանրությանը ծանուցում՝ 
Ընկերության կայքում հաղորդագրության տեղակայմամբ: 

Բոլոր շահառուներ  Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ, 
նպաստել Ծրագրի նկատմամբ համ-
արժեք վերաբերմունքի ձևավորմանը 

25.05.2013 15.05.2013 թ. Թեղուտի հանքավայրում, Թեղուտ և Շնող գյուղերում 
իրականացրած ռադիոչափումների արդյունքների հրապարակում 
պաշտոնական կայքով 

Շրջակա բնական միջավայրի (շրջակա օդային, 
ջրային, բուսական, կենդանական միջավայրեր, 
հող և այլն) և շրջակա սոցիալ-տնտեսական 
միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունների 
շահառուներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

30.05.2013 2013 թ. հունիսին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների բնակչու-
թյանը հնարավոր ազդեցությունների 
մասին իրազեկում  

14.06.2013 Ճանաչողական շրջայց Ծրագրի իրականացման տարածքներում: Այ-
ցելուները եղան կառուցվող պոչանքային տնտեսության, հարստացու-
ցիչ ֆաբրիկայի շինարարության, բացահանքի, ձևավորվող լցակույտե-
րի և հնագիտական պեղումների արդյունքում հայտնաբերված պատ-
մամշակութային հուշարձանի հարակից տարածքներում: Յուրաքան-
չյուր տեղամասում մասնակիցներին պարզաբանվեցին կառուցվող ար-
տադրական օբյեկտների նպատակային նշանակությունը, գործառնու-
թյան սկզբունքները, շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր բացասա-
կան ազդեցությունների կանխման, մեղմացման և փոխհատուցման, 
տարածքում առկա պատմամշակութային հուշարձանների հայտնա-
բերման և պահպանության ուղղությամբ իրականացված և նախատես-
վող միջոցառումները, նշվեց, թե աշխատանքներն այդ պահին որ փու-
լում են, պատասխանվեց մասնակիցների հարցերին: Այցի մասին 
հաղորդագրություն է տեղակայվել Ընկերության կայքում, լուսաբանվել 
է տեղական ՀԸ եթերում:  

«Համահայկական բնապահպանական ճակատի» 
կողմից ներկայացված 15 անձի համար 
(քաղաքացիական ակտիվիստներ, հասարակական 
կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, 
լրագրող, օպերատոր):  Ընկերության հրավերով՝ 
տեղական ՀԸ նկարահանող խումբ: 

Կանխել Ծրագրի վերաբերյալ ոչ 
հավաստի տեղեկատվության տա-
րածումը շահառուների շրջանում: 
Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

20.06.2013 2013 թ. մայիսին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված 
աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության 
կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

26.06.2013 Փակ ջրատարի պատի վնասման վերաբերյալ հաղորդագրության 
տարածում ԶԼՄ հասցեներով և տեղակայում պաշտոնական կայքում, 
լուսաբանում տեղական ՀԸ եթերում: 

Բոլոր շահառուները Կանխել Ծրագրի վերաբերյալ ոչ 
հավաստի տեղեկատվության տա-
րածումը շահառուների շրջանում: 
Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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http://teghout.am/hy/Information-Center-News-WSP-Environmental-experts-participate-in-project-24-05-2013
http://teghout-old.vallexgroup.am/images/Radiology_15.05.13.pdf
http://teghout-old.vallexgroup.am/images/Radiology_15.05.13.pdf
http://teghout.am/hy/Information-Center-News-Cognitive-visit-to-the-territories-of-mining-and-processing-plant-18-06-2013
http://www.youtube.com/watch?v=1bkwrjNCSc8
http://www.youtube.com/watch?v=1bkwrjNCSc8
http://teghout.am/hy/Information-Center-News-Works-in-May-20-06-2013
http://teghout.am/hy/Information-Center-News-Information-26-06-2013
http://www.youtube.com/watch?v=XKJmXxSeC7U


 
Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 

28.06.2013 2013 թ. հուլիսին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների բնակչու-
թյանը հնարավոր ազդեցությունների 
մասին իրազեկում  

30.06.2013 Թեղուտ և Շնող համայնքների բնակչության սոցիալական և 
առողջապահական ուսումնասիրության հրապարակում պաշտոնական 
կայքով 

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Շահառուների ներգրավման տեսան-
կյունից՝ Միջազգային ֆինանսական 
կորպորացիայի կողմից սահմանված 
պահանջներին Ծրագրի հա-
մապատասխանության ապահովում: 

02.07.2013 Ծրագրի իրականացման նպատակով անտառային ծածկույթի 
հատումն իրականացնող կազմակերպության ընտրության նպատակով 
մրցույթի մասին հայտարարության հրապարակում Ընկերության կայ-
քում և մամուլում: 

Տեղական տնտեսվարողներ Շահառուների հետ փոխշահավետ 
համագործակցություն 

03.07.2013 «Ազատություն» ռադիոկայանի լրագրող Նարե Ստեփանյանինի 2013 
թ. հունիսի 27-ի գրությանը պատասխանում: Պատասխանի տեքստը 
ներկայացված է սույն փաստաթղթի Հավելված 10–ում: 

ԶԼՄ Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ  

09.07.2013 Տեղական ՀԸ նկարահանող խմբի շրջայց Ծրագրի իրականացման 
տարածքում, լուսաբանում: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի 
ազգաբնակչություն 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
մասին տեղեկատվությամբ 

10.07.2013 Հողային աշխատանքների ընթացքում ոսկրային մնացորդների 
հայտնաբերման վերաբերյալ հաղորդագրության տարածում ԶԼՄ 
հասցեներով և տեղակայում պաշտոնական կայքում: 

Բոլոր շահառուներ Կանխել Ծրագրի վերաբերյալ ոչ 
հավաստի տեղեկատվության տա-
րածումը շահառուների շրջանում: 
Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

19.07.2013 ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի բնակիչ Ռ. Մելքոնյանի 20.06.2013թ. 
հարցմանը պատասխանում: Պատասխանի տեքստը ներկայացված է 
սույն փաստաթղթի Հավելված 11–ում:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

21.07.2013 Ընկերության գլխավոր տնօրեն Վ. Մեջլումյանի, գլխավոր տնօրենի 
տեղակալ Գ. Արզումանյանի և այլ պաշտոնյաների հանդիպում ԶԼՄ 
ներկայացուցիչների հետ Ալավերդի քաղաքում, «Արմենիան Քափըր 
Փրոգրամ» ՓԲ ընկերության վարչական շենքում: Լուսաբանում 
տեղական ՀԸ եթերում: 

ՀՀ Լոռու մարզի ազգաբնակչություն Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ, 
նպաստել Ծրագրի նկատմամբ 
համարժեք վերաբերմունքի 
ձևավորմանը 

21.07.2013 Գլխավոր տնօրենի հետ «Հետք» էլեկտրոնային թերթի Լոռու մարզի 
թղթակից Լարիսա Փարեմուզյանի հարցազրույց: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

22.07.2013 2013 թ. հունիսին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխա-
տանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

29.07.2013 2013 թ. օգոստոսին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների 
բնակչությանը հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկում  
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 

30.07.2013 Տեղական ՀԸ նկարահանող խմբի շրջայց Ծրագրի իրականացման 
տարածքում, լուսաբանում: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի 
ազգաբնակչություն 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
մասին տեղեկատվությամբ 

14.08.2013 Շահառուների հետ 2013 թ. օգոստոսի 29-ին, ժամը 15:00-ին ՀՀ Լոռու 
մարզի Շնող գյուղի մշակույթի կենտրոնի դահլիճում շահառուների 
հետ հանդիպման կազմակերպական աշխատանքների մեկնարկ: 
Հանդիպման մասին հայտարարության տեղակայում Ընկերության 
պաշտոնական կայքում և հաղորդագրության տարածում մամուլի և 
ՀԿ-ների էլ. հասցեներով: ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի տարա-
ծաշրջանի համայնքների ղեկավարներին և հոգևոր հովիվներին, 
Լոռու մարզպետարանին ծանուցում, հայտարարության տարածում 
«Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության եթերով և հայտարա-
րությունների տեղակայում Թեղուտի և Շնողի գյուղապետարաններում՝ 
կազմակերպվող հանդիպման մասին: 
Ընկերության՝ Երևանի և Թեղուտի գրասենյակներում, Լոռու մարզի 
Ալավերդու քաղաքապետարանում, Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյու-
ղապետարաններում՝ հանդիպման օրակարգում ներառված հարցերի 
վերաբերյալ մեկնաբանություններ, առաջարկություններ, նկա-
տառումներ և այլ հաղորդագրություններ գրառելու համար նա-
խատեսված գրանցամատյանների բացում մինչև սեպտեմբերի 15-ը, 
ժամը 17:00 ժամկետով: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ, Շնող և այլ համայնքների 
(որոնց ներկայացուցիչները կարող են Ընկերությու-
նը դիտարկել որպես իրենց հնարավոր գործատու) 
մշտական և ժամանակավոր ազգաբնակչության, 
գյուղապետարանների և քաղաքապետարանների, 
Լոռու մարզպետարանի ներկայացուցիչներ, Ընկե-
րության աշխատողներ, Ընկերության գործունեու-
թյան տարածքում հայտնված անշարժ գույքի միա-
վորների նախկին սեփականատերեր, hայաստան-
յան և միջազգային բնապահպանական հասարա-
կական կազմակերպությունների, բնապահպանու-
թյան ոլորտի գիտահետազոտական հաստատու-
թյունների ներկայացուցիչներ, բնապահպանության 
մասնագետներ, հասարակական ակտիվիստներ, 
ԶԼՄ ներկայացուցիչներ, պատմության և մշակույթի 
հուշարձանների ուսումնասիրության և պահպանու-
թյան ոլորտում գործունեություն ծավալող անձանց 
և կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, Հայ 
Առաքելական Եկեղեցու ներկայացուցիչներ 

Շահառուների կողմից Ծրագրի հա-
մարժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք 
վերաբերմունքի ձևավորումը և շա-
հառուների ներգրավման տեսանկյու-
նից՝ Միջազգային ֆինանսական 
կորպորացիայի կողմից սահմանված 
պահանջներին Ծրագրի 
համապատասխանության 
ապահովում:  

21.08.2013 Դանիական «Էֆ Էլ Շմիդտ» ընկերության, «Արտահանման վարկավոր-
ման հիմնադրամ» Դանիայի պետական գործակալության (Eksport 
Kredit Fonden, կրճատ՝ EKF) և դանիական PensionDanmark կենսաթո-
շակային հիմնադրամի համագործակցության արդյունքում Pension 
Danmark կենսաթոշակային հիմնադրամը «Արտահանման վարկա-
վորման հիմնադրամ» Դանիայի պետական գործակալության միջոցով 
շուրջ 350 մլն դանիական կրոն ծավալով ֆինանսավորում Ընկերու-
թյան համար մատչելի դարձնելու մասին Ընկերության հաղորդագրու-
թյան և PensionDanmark կենսաթոշակային հիմնադրամի 
հաղորդագրության տարածում և տեղակայում Ընկերության կայքում: 

Բոլոր շահառուներ Շահառուների կողմից Ծրագրի հա-
մարժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք 
վերաբերմունքի ձևավորումը 

24.08.2013 2013 թ. հուլիսին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխա-
տանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 

28.08.2013 Գլխավոր տնօրենի տեղակալ Ռ. Պապոյանի հետ հարցազրույց 
տեղական հեռուստաընկերության եթերում, ուղիղ եթերում հարցեր 
ուղղելու հնարավորության ապահովում հեռուստադիտողների համար:  

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի 
ազգաբնակչություն 

Շահառուներին ապահովել ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ, 
հնարավորություն ընձեռել Ծրագրի 
բնապահպանական և սոցիալական 
ազդեցության վերաբերյալ իրենց 
կարծիքը և մտահոգությունները 
արտահայտելու: 

29.08.2013 2013 թ. սեպտեմբերին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների 
բնակչությանը հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկում  

29.08.2013 ՀՀ Լոռու մարզի Շնող գյուղի մշակույթի տան դահլիճում տեղի 
ունեցավ հանդիպում շահառուների հետ: Հանդիպմանը մասնակցում 
էր ավելի քան 50 մարդ: Ընկերությունը ներկայացնում էին գլխավոր 
տնօրենի տեղակալներ Գ. Արզումանյանը, Ռ. Պապոյանը, Ա. Բոշյանը 
և այլ աշխատակիցներ: Օրակարգի առաջին հարցը վերաբերում էր 
շրջակա միջավայրի, մարդկանց առողջության պահպանության և աշ-
խատանքի անվտանգության ապահովման ոլորտներում Ընկերության 
քաղաքականությանը: Ներկայացվեցին և քննարկվեցին այդ քաղաքա-
կանության առաջնահերթությունների և նպատակների մասին Ընկե-
րության հայտարարությունը և շահառուների հետ նախորդ հանդիպու-
մից ի վեր այդ քաղաքականության շրջանակներում իրականացված 
միջոցառումները: Հաջորդիվ ներկայացվեց Ընկերության կադրային 
քաղաքականության շրջանակներում մշակվող նոր համակարգը, որը 
կոչված է լինելու առավել թափանցիկ դարձնելու նոր աշխատողների 
ներգրավման սկզբունքները ազդակիր համայնքների համար: 
Քննարկվեցին առանձին քաղաքացիների կողմից այս կետի շրջանակ-
ներում բարձրացրած հարցեր: Այդուհետ ներկայացվեցին Ընկե-
րության գործունեության տարածքում առկա պատմամշակութային 
հուշարձանների պահպանության ուղղությամբ իրականացվող միջո-
ցառումները, մասնավորապես՝ հողային աշխատանքներում ներ-
գրավված աշխատողների համար մշակված նոր ուղեցույցը՝ 
հուշարձանի հայտնաբերման հնարավորություն ենթադրող 
իրավիճակներում անհրաժեշտ գործողությունների վերաբերյալ: Հան-
դիպման մասին հաղորդագրություն, արձանագրությունը և տեսա-
գրությունը տեղակայվել են Ընկերության կայքում: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ, Շնող և այլ համայնքների 
(որոնց ներկայացուցիչները կարող են 
Ընկերությունը դիտարկել որպես իրենց հնարավոր 
գործատու) մշտական և ժամանակավոր ազգա-
բնակչության, գյուղապետարանների և քաղաքա-
պետարանների, Լոռու մարզպետարանի ներկայա-
ցուցիչներ, Ընկերության աշխատողներ, 
Ընկերության գործունեության տարածքում հայտն-
ված անշարժ գույքի միավորների նախկին սեփա-
կանատերեր, hայաստանյան և միջազգային բնա-
պահպանական հասարակական կազմակերպու-
թյունների, բնապահպանության ոլորտի գիտահե-
տազոտական հաստատությունների ներկայա-
ցուցիչներ, բնապահպանության մասնագետներ, 
հասարակական ակտիվիստներ, ԶԼՄ ներկայացու-
ցիչներ, պատմության և մշակույթի հուշարձանների 
ուսումնասիրության և պահպանության ոլորտում 
գործունեություն ծավալող անձանց և կազմակեր-
պությունների ներկայացուցիչներ, Հայ 
Առաքելական Եկեղեցու ներկայացուցիչներ 

Շահառուներին կանոնավոր կերպով 
ապահովել Ծրագրի վերաբերյալ 
պատշաճ տեղեկատվությամբ՝ հաշվի 
առնելով յուրաքանչյուր խմբի 
առանձնահատկությունները: Շահ-
առուներին հնարավորություն 
ընձեռել Ծրագրի բնապահպանական 
և սոցիալական ազդեցության 
վերաբերյալ իրենց կարծիքը և 
մտահոգությունները արտահայտելու: 
Շահառուների կողմից Ծրագրի համ-
արժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք վերաբեր-
մունքի ձևավորումը և շահառուների 
ներգրավման տեսանկյունից՝ Միջազ-
գային ֆինանսական կորպորացիայի 
կողմից սահմանված պահանջներին 
Ծրագրի համապատասխանության 
ապահովում: 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 

30.08.2013 Լուսաբանման նպատակով՝ տեղական ՀԸ նկարահանող խմբի 
մասնակցություն շրջակա միջավայրի պահպանության խնդիրների 
լուծման նպատակով ներգրավված կապալառուի աշխատանքներին: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի 
ազգաբնակչություն 

Շահառուներին տեղեկացնել 
Ծրագրի շրջանակներում իրակա-
նացվող բնապահպանական 
միջոցառումների մասին 

15.09.2013 Շրջակա միջավայրի, մարդկանց առողջության պահպանության և աշ-
խատանքի անվտանգության ապահովման ոլորտներում Ընկերության 
քաղաքականության վերաբերյալ հայտարարության հրապարակում 
Ընկերության կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ: 
 

20.09.2013 Ընկերության մամուլի խոսնակի հետ հարցազրույց տեղական 
հեռուստաընկերության եթերում՝ շահառուների ներգրավման 
գործընթացի շուրջ: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի 
ազգաբնակչություն 

Շահառուներին ապահովել ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ: 
 

25.09.2013 2013 թ. օգոստոսին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված 
աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության 
կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

28.09.2013 2013 թ. հոկտեմբերին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում ազ-
դակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների 
բնակչությանը հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկում  

30.09.2013 Թեղուտի և Շնողի 180 տնային տնտեությունների ալեհավաքների 
անվճար տրամադրում և դրանց մոնտաժման աշխատանքներ: 
Լուսաբանում տեղական ՀԸ եթերում: 

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների ազգաբ-
նակչության իրազեկման համար 
տեխնիկական բազայի ապահովում 

04.10.2013 Շրջայցի կազմակերպում Ծրագրի իրականացման տարածքներով: 
Այցի մասին հաղորդագրություն է հրապարակվել Ընկերության 
կայքում, լուսաբանվել է տեղական ՀԸ եթերում: 

Կանադայից ժամանած գործարարներ 
 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

10.10.2013 «Ազատություն» ռադիոկայանի լրագրող Անուշ Մկրտչյանի 10.10.2013 
թ. Հարցմանը պատասխանում: Պատասխանի տեքստը ներկայացված 
է սույն փաստաթղթի Հավելված 12–ում: 

Բոլոր շահառուներ Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

23.10.2013 2013 թ. սեպտեմբերին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված 
աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության 
կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

25.10.2013 2013 թ. նոյեմբերին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում ազ-
դակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների 
բնակչությանը հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկում  

28.10.2013 Տեղական ՀԸ նկարահանող խմբի շրջայց հարստացուցիչ ֆաբրիկայի 
շինարարության (լուսաբանում), հյուրանոցահանրակացարանային 
համալիրի (լուսաբանում) տարածքում և մասնակցություն աշխատան-
քային խորհրդակցությանը (լուսաբանում): 

ՀՀ Լոռու մարզի ազգաբնակչություն Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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http://www.youtube.com/watch?v=xqypFlLxN1g
http://www.youtube.com/watch?v=71EZml_h87U
http://teghout.am/hy/Information-Center-News-Works-in-August-25-09-2013
http://www.youtube.com/watch?v=Fi7AcvE8gX4
http://teghout.am/hy/Information-Center-News-A-tour-in-Teghout-CJSC-for-visitors-from-Canada-09-10-2013
http://www.youtube.com/watch?v=9anm9JfwxgA
http://teghout.am/hy/Information-Center-News-Works-in-September-23-10-2013
http://www.youtube.com/watch?v=5yAKivlRew0
http://www.youtube.com/watch?v=MzqxOE6XCcU
http://www.youtube.com/watch?v=qVfbUYywy78


 
Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
29.10.2013 Հաշվապահի և աուդիտորի թափուր աշխատատեղերի համալրման 

նպատակով իրականացվող մրցույթի մասին հայտարարության 
հրապարակում Ընկերության կայքով: 

Պոտենցիալ աշխատողները Նոր աշխատողների ներգրավման 
գործընթացի արդյունավետըության 
բարձրացում և թափանցիկության 
ապահովում 

17.11.2013 «Հետք» լրատվամիջոցի թղթակից Լարիսա Փարեմուզյանի 
այցելություն Ծրագրի իրականացման տարածքում տեղի ունեցած 
արտադրական դժբախտ դեպքի վայր, լուսաբանում: 

Բոլոր շահառուներ Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

21.11.2013 «Կենտրոն» հեռուստատեսության «Էկոլոգիկա» հաղորդման լրագրող 
Տաթև Դանիելյանի 18.11.2013 թ. հարցմանը պատասխանում: 
Պատասխանի տեքստը ներկայացված է սույն փաստաթղթի 
Հավելված 13–ում: 

Բոլոր շահառուներ Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

22.11.2013 2013 թ. հոկտեմբերին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված 
աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության 
կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

28.11.2013 Տեղական ՀԸ նկարահանող խմբի շրջայց Ծրագրի իրականացման 
տարածքում, լուսաբանում: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի 
ազգաբնակչություն 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
մասին տեղեկատվությամբ 

29.11.2013 2013 թ. դեկտեմբերին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում ազ-
դակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների բնակ-
չությանը հնարավոր ազդեցություն-
ների մասին իրազեկում  

08.12.2013 Տեղական ՀԸ նկարահանող խմբի շրջայց Ծրագրի իրականացման 
տարածքում, լուսաբանում: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի 
ազգաբնակչություն 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվող 
բնապահպանական միջոցառումների 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

09.12.2013 Տեղական ՀԸ նկարահանող խմբի շրջայց Ծրագրի իրականացման 
տարածքում, լուսաբանում: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի 
ազգաբնակչություն 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
արդյունքում ստեղծվող աշխատա-
տեղերի մասին տեղեկատվությամբ 

17.12.2013 «Լոռու մարզ» թերթի լրագրող Արմենուհի Սադաղյանի 15.12.2013թ. 
հարցմանը պատասխանում: Պատասխանի տեքստը ներկայացված է 
սույն փաստաթղթի Հավելված 14–ում: 

Լոռու մարզի ազգաբնակչության 
ներկայացուցիչներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

18.12.2013 Տեղական ՀԸ նկարահանող խմբի շրջայց Ծրագրի իրականացման 
տարածքում, լուսաբանում: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի 
ազգաբնակչության ներկայացուցիչներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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http://teghout.am/hy/Information-Center-News-Vacancy-announcement-29-10-2013
http://hetq.am/arm/search/?q=%D4%B1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6+%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6
http://teghout.am/hy/Information-Center-News-Works-in-October-22-11-2013
http://www.youtube.com/watch?v=FyAqr9dVymQ
http://www.youtube.com/watch?v=h3tJkwJzRzs
http://www.youtube.com/watch?v=4g8Nj8Fm7pc
http://www.youtube.com/watch?v=f_TFwK3b5_M


 
Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
20.12.2013 Ընկերության գլխավոր տնօրենի 138Ն հրամանով. 

1. Պլանի լրամշակված տարբերակի հաստատում: 
2. 2014թ. Հունվարի մեկից Պլանի լրամշակված տարբերակը 
գործողության մեջ դնել: 
 

Բոլոր շահառուները Շահառուների ներգրավման աշխա-
տանքների արդյունավետության 
բարձրացում, ՄՖԿ առաջադրած 
չափորոշիչներին առավել լիարժեք 
համապատասխանության ապահո-
վում և անցած ժամանակահատվա-
ծում շահառուների ներգրավման 
գործընթացի փաստացի արդյունք-
ները հետագա աշխատանքներում 
հաշվառում 

23.12.2013 Շահառուների հետ 2014 թ. հունվարի 17–ին, ժամը 15:00–ին, ՀՀ Լոռու 
մարզի Թեղուտ գյուղի մշակույթի կենտրոնի դահլիճում հանդիպման 
կազմակերպական աշխատանքների մեկնարկ: Հանդիպման մասին 
հայտարարության տեղակայում Ընկերության պաշտոնական կայքում 
և հաղորդագրության տարածում մամուլի և ՀԿ-ների էլ. հասցեներով: 
ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների ղեկավարներին ծա-
նուցում, հայտարարության տարածում «Անկյուն գումարած 3» հեռուս-
տաընկերության եթերով և հայտարարությունների տեղակայում  
Թեղուտի և Շնողի գյուղապետարաններում՝ կազմակերպվող հանդիպ-
ման մասին:  
Ընկերության՝ Երևանի և Թեղուտի գրասենյակներում, Լոռու մարզի 
Ալավերդու քաղաքապետարանում, Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյու-
ղապետարաններում ՝ հանդիպման օրակարգում ներառված հարցերի 
վերաբերյալ մեկնաբանություններ, առաջարկություններ, նկա-
տառումներ և այլ հաղորդագրություններ գրառելու համար նախատես-
ված գրանցամատյանների բացում մինչև 2014 թ. փոտրվարի 3-ը, 
ժամը 17:00 ժամկետով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուների կողմից Ծրագրի 
համարժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք 
վերաբերմունքի ձևավորումը և 
շահառուների ներգրավման 
տեսանկյունից՝ Միջազգային 
ֆինանսական կորպորացիայի 
կողմից սահմանված պահանջներին 
Ծրագրի համապատասխանության 
ապահովում: 

27.12.2013 2014 թ. հունվարին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում ազ-
դակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների 
բնակչությանը հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկում  

28.12.2013 Ընկերության գլխավոր տնօրենի հարցազրույց տեղական ՀԸ եթերում: ՀՀ Լոռու մարզի ազգաբնակչությունը Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

29.12.2013 2013 թ. նոյեմբերին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխա-
տանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
08.01.2014 Պլանի լրամշակված տարբերակի գործողության մեջ մտնելու մասին 

ծանուցում և լրամշակված տարբերակի հրապարակում Ընկերության 
կայքի, Ընկերության գրասենյակներում առկա հայտարարությունների 
տախտակների միջոցով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուների կողմից Ծրագրի հա-
մարժեք ընկալման, Ծրագրի նկատ-
մամբ համարժեք վերաբերմունքի 
ձևավորում և շահառուների ներ-
գրավման տեսանկյունից՝ Միջազգա-
յին ֆինանսական կորպորացիայի 
կողմից սահմանված պահանջներին 
Ծրագրի համապատասխանության 
ապահովում: Շահառուների հետ 
կառուցողական երկխոսության 
հաստատում և պահպանում: 

14.01.2014 «Ա1+» հեռուստաընկերության լրագրող Տաթևիկ Ազիզբեկյանի 
11.01.2014 թ. Հարցմանը պատասխանում: Պատասխանի տեքստը 
ներկայացված է սույն փաստաթղթի Հավելված 15–ում: 

Բոլոր շահառուներ Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

16.01.2014 «Հետք» էլեկտրոնային թերթի Լոռու մարզի թղթակից Լարիսա 
Փարեմուզյանի 13.01.2014թ. հարցմանը պատասխանում: Պատաս-
խանի տեքստը ներկայացված է սույն փաստաթղթի Հավելված 16–ում:  

Բոլոր շահառուներ Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

17.01.2014 Թեղուտ գյուղի մշակույթի տան դահլիճում տեղի ունեցավ 
շահառուների հետ հերթական հանդիպումը: Ընկերությունը ներկա-
յացնում էին գլխավոր տնօրենի տեղակալներ Գ. Արզումանյանը, Ռ. 
Պապոյանը, Ա. Բոշյանը և այլ աշխատակիցներ: Հանդիպման օրա-
կարգի առաջին հարցը վերաբերում էր Թեղուտի լեռնահանքային հա-
մալիրի կառուցման և գործունեության ծրագրի շրջանակներում 2013թ. 
ընթացքում կատարված շինարարական և մոնտաժային աշխատանք-
ներին, 2014թ. առաջին եռամսյակում նախատեսվող գործունեությանը: 
Ներկայացվեցին 2013 թ. ընթացքում շրջակա միջավայրի 
պահպանության և աշխատանքի անվտանգության ապահովման ուղ-
ղությամբ իրականացված և 2014 թ. առաջին եռամսյակում նախատես-
վող միջոցառումները: Օրակարգի երրորդ կետի շրջանակներում 
ներկայացվեցին Շահառուների ներգրավման պլանի լրամշակված 
տարբերակը, 2013 թ. իրականացված և 2014 թ. առաջին եռամսյակում 
նախատեսված ներգրավման միջոցառումները, կորպորատիվ 
սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերը: Օրակարգի վերջին 
կետը վերաբերում էր Ընկերության տարածքում առկա պատմամշա-
կութային հուշարձանների պահպանության աշխատանքներին: Ընկե-
րության ներկայացուցիչները ներկայացրեցին ամփոփ տեղեկատվու-
թյուն, պատասխանեցին շահառուների բարձրացրած հարցերին, 
տվեցին անհրաժեշտ պարզաբանումներ: Հանդիպման մասին 
համառոտ հաղորդագրություն է տեղակայվել Ընկերության կայքում: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին կանոնավոր կերպով 
ապահովել Ծրագրի վերաբերյալ 
պատշաճ տեղեկատվությամբ՝ հաշվի 
առնելով յուրաքանչյուր խմբի 
առանձնահատկությունները: Շահ-
առուներին հնարավորություն 
ընձեռել Ծրագրի բնապահպանական 
և սոցիալական ազդեցության 
վերաբերյալ իրենց կարծիքը և 
մտահոգությունները արտահայտելու: 
Շահառուների կողմից Ծրագրի 
համարժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք 
վերաբերմունքի ձևավորումը և 
շահառուների ներգրավման տե-
սանկյունից՝ Միջազգային ֆինան-
սական կորպորացիայի կողմից սահ-
մանված պահանջներին Ծրագրի հա-
մապատասխանության ապահովում: 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
26.01.2014 «Էկոլուր» տեղեկատվական ՀԿ ecolur.org կայքում 23.01.2014 

թ.տեղակայված հրապարակմանն արձագանքում: Արձագանքի 
տեքստը ներկայացված է սույն փաստաթղթի Հավելված 17–ում: 

Բոլոր շահառուները Կանխել Ծրագրի վերաբերյալ ոչ 
հավաստի տեղեկատվության տա-
րածումը շահառուների շրջանում: 
Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

26.01.2014 Ընկերության ցուցանիշների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկանքի 
տրամադրում «Թումանյանական Աշխարհ» թերթին: Տեղեկանքի 
տեքստը ներկայացված է սույն փաստաթղթի Հավելված 18–ում: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

29.01.2014 2014 թ. փետրվարին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների 
բնակչությանը հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկում  

30.01.2014 2013 թ. դեկտեմբերին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշ-
խատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության 
կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

07.02.2014 Տեղական ՀԸ նկարահանող խմբի շրջայց Ծրագրի իրականացման 
տարածքում (մանրացման և ֆլոտացման արտադրամասեր), 
լուսաբանում: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի 
ազգաբնակչության ներկայացուցիչներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

21.02.2014 «Հետք» էլեկտրոնային թերթի Լոռու մարզի թղթակից Լարիսա Փա-
րեմուզյանի 13.01.2014թ. հարցմանը պատասխանում: Պատասխանի 
տեքստը ներկայացված է սույն փաստաթղթի Հավելված 19–ում:  

Բոլոր շահառուներ Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

21.02.2014 Տեղական ՀԸ նկարահանող խմբի շրջայց Ծրագրի իրականացման 
տարածքում (մասնակցություն ատեստավորման հանձնաժողովի 
աշխատանքներին), լուսաբանում: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի 
ազգաբնակչության ներկայացուցիչներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

27.02.2014 2014 թ. հունվարին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված 
աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության 
կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

27.02.2014 2014 թ. մարտին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների 
բնակչությանը հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկում  

07.03.2014 Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի 
սոցիալական և առողջապահական ազդեցության գնահատման 
աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպության ընտրության 
նպատակով մրցույթի հայտարարում: 

Ազդակիր համայնքների մշտական և ժամա-
նակավոր բնակչությունը: 
Սոցիալ-տնտեսական, առողջապահական ոլորտ-
ներում հետազոտական գործունեություն ծավալող 
կազմակերպությունները, մասնագետները, 
ակտիվիստները: 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
մասին տեղեկատվությամբ 
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http://teghout.am/hy/Information-Center-News-Works-in-January-27-02-2014
http://teghout.am/hy/Information-Center-News-Public-announcement-on-tender-07-03-2014


 
Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
14.03.2014 Տեղական ՀԸ նկարահանող խմբի շրջայց Ծրագրի իրականացման 

տարածքում (բացահանք, ավտոտրանսպորտային ծառայություն.), 
լուսաբանում: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի 
ազգաբնակչություն 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
մասին տեղեկատվությամբ 

14.03.2014 «Լոռու մարզ» թերթի լրագրող Արմենուհի Սադաղյանի 20.02.2014 թ. 
ներկայացրած հարցմանը պատասխանում: Պատասխանի տեքստը 
ներկայացված է սույն փաստաթղթի Հավելված 20–ում: 

ՀՀ Լոռու մարզի ազգաբնակչություն Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
մասին տեղեկատվությամբ 

20.03.2014 Ընկերությունում թափուր աշխատատեղերի մասին հայտարարություն Ազդակիր համայնքների, Ծրագրի իրականացման 
տարածքներին հարակից այլ համայնքների, ՀՀ 
Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի այլ 
համայնքների, ՀՀ Լոռու մարզի այլ համայնքների և 
ՀՀ այլ համայնքների ազգաբնակչության այն 
հատվածը, ում համար Ընկերությունը և նրան 
մատակարարող ու ծառայություններ մատուցող 
տնտեսվարողները կարող են լինել գործատու: 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
մասին տեղեկատվությամբ 

31.03.2014 2014 թ. ապրիլին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների 
բնակչությանը հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկում  

07.04.2014 «Հետք» էլեկտրոնային թերթի Լոռու մարզի թղթակից Լարիսա Փարե-
մուզյանի 31.03.2014թ. հարցմանը պատասխանում: Պատասխանի 
տեքստը ներկայացված է սույն փաստաթղթի Հավելված 21–ում:  

Բոլոր շահառուներ Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

15.04.2014 Շահառուների հետ 2014 թ. ապրիլի 30-ին, ժամը 18:00-ին ՀՀ Լոռու 
մարզի Շնող գյուղի Մշակույթի տան դահլիճում հանդիպման կազմա-
կերպչական աշխատանքների մեկնարկ: 
ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների ղեկավարներին 
ծանուցում, հայտարարության տարածում «Անկյուն գումարած 3» 
հեռուստաընկերության եթերով և հայտարարությունների տեղակայում  
Թեղուտի և Շնողի գյուղապետարաններում՝ կազմակերպվող հան-
դիպման մասին: 
 Ընկերության՝ Երևան քաղաքում և Թեղուտ գյուղում գտնվող գրասեն-
յակներում, Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապետարաններում, 
Ալավերդու քաղաքապետարանում՝ հանդիպման օրակարգում ներառ-
ված հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ, առաջարկություննե-
ր, նկատառումներ և այլ հաղորդագրություններ գրառելու համար նա-
խատեսված գրանցամատյանների բացում մինչև մայիսի 15-ը, ժամը 
17:00 ժամկետով: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների 
ազգաբնակչության, գյուղապետարանների և Ընկե-
րության աշխատակազմի, համայնքներում գործող 
հասարակական կազմակերպությունների ներ-
կայացուցիչներ:  

Բոլոր շահառուներին կանոնավոր 
կերպով ապահովել Ծրագրի վե-
րաբերյալ պատշաճ տեղեկատ-
վությամբ՝ հաշվի առնելով յուրա-
քանչյուր խմբի առանձնահատ-
կությունները: Շահառուներին 
հնարավորություն ընձեռել Ծրագրի 
բնապահպանական և սոցիալական 
ազդեցության վերաբերյալ իրենց 
կարծիքը և մտահոգությունները 
արտահայտելու: 

19.04.2014 ՀՀ նախագահի այցելություն Հայաստանի Հանրապետություն Բոլոր շահառուներին ապահովել 
Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատ-
վությամբ 
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http://www.youtube.com/watch?v=EaANZUL-CSQ
http://teghout.am/hy/Information-Center-News-Vacancies-in-Vallex-Group-20-03-2014
http://teghout.am/hy/Information-Center-News-Stakeholder-meeting-15-04-2014
http://www.president.am/hy/press-release/item/2014/04/19/President-Serzh-Sargsyan-visit-Lori-Tavush/%23!officialPhotos


 
Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
22.04.2014 «Հետաքննող լրագրողներ» հասարակական կազմակերպության 

նախագահ, «Հետք» թերթի գլխ. խմբագիր Է. Բաղդասարյանի 
17.04.2014թ. հարցմանը պատասխանում : Պատասխանի տեքստը 
ներկայացված է սույն փաստաթղթի Հավելված 22–ում:  

Բոլոր շահառուներ Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

30.04.2014 ՀՀ Լոռու մարզի Շնող գյուղի մշակույթի տան դահլիճում տեղի ունե-
ցավ Պլանի շրջանակներում հերթական հանդիպումը:  
Մասնակցում էր ավելի քան 50 մարդ՝ այդ թվում՝ Թեղուտ և Շնող 
գյուղերի գյուղապետերը, համայնքների ավագանու անդամներ և 
ազգաբնակչության այլ ներկայացուցիչներ: Լրատվամիջոցների՝ այդ 
թվում՝ «Հետք» համացանցային թերթի և տեղական «Անկյուն գու-
մարած 3» հեռուստաընկերության ներկայացուցիչներ: 
Ընկերությունը հանդիպմանը ներկայացնում էին գլխավոր տնօրենի 
տեղակալներ Ռուբեն Պապոյանը, Արտաշես Բոշյանը և այլ աշխա-
տակիցներ: 
Հանդիպման օրակարգում հետևյալ հարցերն էին՝ 
- Ազդակիր համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացմանը 
Ընկերության աջակցության առավել արդյունավետ ճանապարհներն ու 
եղանակները 
- Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչության համար կենդանի 
հիշատակի առարկա հանդիսացող, իրավական կարգավիճակ 
չունեցող հուշարձանների պահպանության և բարեկարգման 
ուղղությամբ Ընկերության ծրագրած միջոցառումները 
- Ազդակիր համայնքներում բնապահպանական և սոցիալ-
առողջապահական իրադրության բարելավման ուղղությամբ 
Ընկերության ծրագրած միջոցառումները: 
Ընկերության ներկայացուցիչներն օրակարգի կետերի շուրջ 
ներկայացրեցին ամփոփ տեղեկատվություն, պատասխանեցին 
շահառուների բարձրացրած հարցերին, տվեցին անհրաժեշտ 
պարզաբանումներ: 
Հանդիպման ընթացքի ամբողջական տեսագրությունը: 
Լուսաբանում տեղական ՀԸ եթերում 

Ազդակիր համայնքների ղեկավարներ և 
համայնքների ազգաբնակչության այլ 
ներկայացուցիչներ, Ընկերության աշխատողներ: 
Շահառուների այլ խմբերի ներկայացուցիչներ: 

Շահառուներին կանոնավոր կերպով 
ապահովել Ծրագրի վերաբերյալ 
պատշաճ տեղեկատվությամբ՝ հաշվի 
առնելով յուրաքանչյուր խմբի 
առանձնահատկությունները: Շահ-
առուներին հնարավորություն 
ընձեռել Ծրագրի բնապահպանական 
և սոցիալական ազդեցության 
վերաբերյալ իրենց կարծիքը և 
մտահոգությունները արտահայտելու: 
Շահառուների կողմից Ծրագրի 
համարժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք 
վերաբերմունքի ձևավորումը և 
շահառուների ներգրավման տե-
սանկյունից՝ Միջազգային ֆինան-
սական կորպորացիայի կողմից սահ-
մանված պահանջներին Ծրագրի հա-
մապատասխանության ապահովում:  

30.04.2014 2014 թ. մայիսին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների 
բնակչությանը հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկում  

30.04.2014 2014 թ. մարտին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխա-
տանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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http://youtu.be/SCx8Q1ZdcR0
https://www.youtube.com/watch?v=X0mS5kuiYK8
http://teghout.am/hy/Information-Center-News-Works-in-March-30-04-2014


 
Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
31.04.2014 2014 թ. փետրվարին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված 

աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության 
կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

15.05.2014 Տեղական ՀԸ նկարահանող խմբի շրջայց Ծրագրի իրականացման 
տարածքում (պոչանքային տնտեսություն), լուսաբանում: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի 
ազգաբնակչություն 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
մասին տեղեկատվությամբ 

20.05.2014 Ընկերությունում թափուր աշխատատեղերի մասին հայտարարություն Ազդակիր համայնքների, Ծրագրի իրականացման 
տարածքներին հարակից այլ համայնքների, ՀՀ 
Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի այլ 
համայնքների, ՀՀ Լոռու մարզի այլ համայնքների և 
ՀՀ այլ համայնքների ազգաբնակչության այն 
հատվածը, ում համար Ընկերությունը և նրան 
մատակարարող ու ծառայություններ մատուցող 
տնտեսվարողները կարող են լինել գործատու: 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
մասին տեղեկատվությամբ 

27.05.2014 2014 թ. հունիսին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների 
բնակչությանը հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկում  

28.05.2014 Ընկերությունում թափուր աշխատատեղերի մասին հայտարարություն Ազդակիր համայնքների, Ծրագրի իրականացման 
տարածքներին հարակից այլ համայնքների, ՀՀ 
Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի այլ 
համայնքների, ՀՀ Լոռու մարզի այլ համայնքների և 
ՀՀ այլ համայնքների ազգաբնակչության այն 
հատվածը, ում համար Ընկերությունը և նրան 
մատակարարող ու ծառայություններ մատուցող 
տնտեսվարողները կարող են լինել գործատու: 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
մասին տեղեկատվությամբ 
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http://teghout.am/hy/Information-Center-News-Works-in-February-31-03-2014
http://teghout.am/hy/Information-Center-News-Vacancy-for-process-engineer-20-05-2014
http://teghout.am/hy/Information-Center-News-Vacancy-for-Analytical-and-laboratory-chemist-28-05-2014


 
Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 

30.05.2014 Ճանաչողական շրջայց Ընկերության տարածքում: Մասնակիցներն 
այցելեցին կառուցվող բացահանքի, հարստացուցիչ ֆաբրիկայի և 
պոչանքային տնտեսության տարածքներ: Այցելության օբյեկտներում 
տրվեցին մանրամասն բացատրություններ դրանց գործառնության 
հիմնական բնութագրերի և առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 
պատասխանվեց հնչեցված հարցերին՝ առանձին ուշադրություն դարձ-
նելով այն տեսանկյուններին, որոնք կարող են առավել հետաքրքիր 
լինել այն շրջանավարտների համար, ովքեր Ընկերությունը դիտար-
կում են որպես հնարավոր գործատու: 
Շրջայցից հետո, Թեղուտի հյուրանոցային համալիրի ռեստորանում 
կազմակերպվեց միջոցառում, որտեղ շրջանավարտներն ու 
մանկավարժական կազմի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև Թեղուտ 
և Շնող համայնքների ղեկավարները հանդիպեցին «Վալլեքս» խմբի 
ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջլումյանի և «Թեղուտ» ՓԲԸ 
ղեկավար անձնակազմի հետ: 
Շրջայցը լուսաբանվել է տեղական ՀԸ եթերում, շրջայցի վերաբերյալ 
տեղակայվել է հաղորդագրություն Ընկերության կայքում: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող գյուղերի 
դպրոցների 2014 թ. Շրջանավարտների և 
մանկավարժական կազմի ներկայացուցիչներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

31.05.2014 2014 թ. ապրիլին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխա-
տանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

18.06.2014 Ճանաչողական շրջայց Ընկերության տարածքում: 
Շրջայցը կազմակերպվեց այնպես, որ մասնակիցները հնարավորու-
թյուն ունենան ընկերությունը համարժեք գնահատելու առաջին հեր-
թին որպես հնարավոր գործատու: 
Շրջայցի մասնակիցներն ընկերության ներկայացուցիչների ուղեկցու-
թյամբ շրջեցին արտադրական տարածքներում, եղան բացահանքում 
և լցակուտային տնտեսությունում, հանքահարստացուցիչ 
ֆաբրիկայում, պոչանքային տնտեսությունում, հանդիպումներ 
ունեցան ընկերության գլխավորը տնօրեն Վալերի Մեջլումյանի և 
գլխավոր տնօրենի տեղակալ Դեյվ Ջենսենի հետ: Շրջայցի մասնա-
կիցներն ընկերության ղեկավարների հետ քննարկեցին Թեղուտի 
լեռնահանքային համալիրի կառուցման և շահագործման ծրագրի 
ֆինանսական, տեխնիկական, բնապահպանական և այլ բնութագրեր: 
Շրջայցի արդյունքում քննարկվեցին նաև երկարաժամկետ 
հեռանկարում համագործակցության հնարավորությունները, 
ամրագրվեցին կոնկրետ պայմանավորվածություներ: 

Աշխարհի առաջատար համալսարաններում 
կրթություն ստացած հայ մասնագետներ: 
 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

30.06.2014 2014 թ. մայիսին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխա-
տանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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https://www.youtube.com/watch?v=r81BikLVM1E&list=UUvSfb1sMudRBxhkYJPAW2mQ
http://teghout.am/hy/Information-Center-News-Tour-to-mining-complex-area-02-06-2014
http://teghout.am/hy/Information-Center-News-Works-in-April-31-05-2014
http://teghout.am/hy/Information-Center-News-Works-in-May-30-06-2014


 
Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 

30.06.2014 2014 թ. հուլիսին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների 
բնակչությանը հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկում  

14.07.2014 2014 թ. հուլիսի երկրորդ կեսին նախատեսված, շրջակա միջավայրի 
վրա ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների 
(հորատապայթեցման աշխատանքների) մասին ճշգրտված 
ծանուցագրի ուղարկում ազդակիր համայնքների գյուղապետա-
րաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների 
բնակչությանը հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկում  

16.07.2014 Շահառուների հետ 2014 թ. Հուլիսի 30-ին, ժամը 18:00-ին ՀՀ Լոռու 
մարզի Թեղուտ գյուղի Մշակույթի տան դահլիճում հանդիպման 
կազմակերպչական աշխատանքների մեկնարկ: 
ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների ղեկավարներին 
ծանուցում, հայտարարության տարածում «Անկյուն գումարած 3» 
հեռուստաընկերության եթերով և հայտարարությունների տեղակայում  
Թեղուտի և Շնողի գյուղապետարաններում՝ կազմակերպվող հան-
դիպման մասին: 
 Ընկերության՝ Երևան քաղաքում և Թեղուտ գյուղում գտնվող գրասեն-
յակներում, Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապետարաններում, 
Ալավերդու քաղաքապետարանում՝ հանդիպման օրակարգում ներառ-
ված հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ, առաջարկություննե-
ր, նկատառումներ և այլ հաղորդագրություններ գրառելու համար նա-
խատեսված գրանցամատյանների բացում մինչև օգոստոսի 16-ը, ժա-
մը 17:00 ժամկետով: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների 
գյուղապետարանների աշխատողներ և մշտական 
ու ժամանակավոր ազգաբնակչության այլ ներկա-
յացուցիչներ, Ընկերության աշխատողներ, հայաս-
տանյան և միջազգային բնապահպանական հասա-
րակական կազմակերպությունների, բնապահպա-
նության ոլորտի գիտահետազոտական հաս-
տատությունների ներկայացուցիչներ, բնապահ-
պանության մասնագետներ, հասարակական ակ-
տիվիստներ, զանգվածային լրատվության միջոց-
ների, պատմության և մշակույթի հուշարձանների 
ուսումնասիրության և պահպանության ոլորտում 
գործունեություն ծավալող մասնագիտացված կազ-
մակերպությունների ներկայացուցիչներ, ՀՀ Լոռու 
մարզպետարանի ներկայացուցիչներ, ընկերության 
հնարավոր աշխատողներ, Հայ Առաքելական 
Եկեղեցու ներկայացուցիչներ, հարակից հա-
մայնքներում գործունեություն իրականացնող 
տնտեսվարողներ, Ծրագրի իրականացման տա-
րածքում հայտնված անշարժ գույքի միավորների 
նախկին սեփականատերերը և փաստացի 
օգտագործողները: 

Բոլոր շահառուներին կանոնավոր 
կերպով ապահովել Ծրագրի վե-
րաբերյալ պատշաճ տեղեկատ-
վությամբ՝ հաշվի առնելով յուրա-
քանչյուր խմբի առանձնահատ-
կությունները: Շահառուներին 
հնարավորություն ընձեռել Ծրագրի 
բնապահպանական և սոցիալական 
ազդեցության վերաբերյալ իրենց 
կարծիքը և մտահոգությունները 
արտահայտելու: 

23.07.2014 ՀՀ Լոռու մարզ աշխատանքային այցի շրջանակներում Ընկերության 
տարածքում շրջայց կատարեց ՀՀ բնապահպանության նախարարը: 

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
մասին տեղեկատվությամբ 

24.07.2014 «Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ 
գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանի 09.07.2014թ. գրությանը 
պատասխանում : Պատասխանի տեքստը ներկայացված է սույն 
փաստաթղթի Հավելված 23–ում:  

Բոլոր շահառուներ Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

28.07.2014 Ընկերությունում թափուր աշխատատեղերի մասին հայտարարություն Բոլոր այն շահառուները, ում համար Ընկերությունը 
կարող է լինել գործատու: 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
մասին տեղեկատվությամբ 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 

30.07.2014 ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի մշակույթի տան դահլիճում տեղի 
ունեցավ Պլանի շրջանակներում հերթական հանդիպումը:  
Հանդիպմանը մասնակցում էր ավելի քան 20 մարդ՝ այդ թվում՝ ՀՀ 
Լոռու մարզի Թեղուտի և Շնողի գյուղապետերը, համայնքների ավա-
գանիների անդամներ և ազգաբնակչության այլ ներկայացուցիչներ, 
«Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության ներկայացուցիչներ: 
Ընկերությունը հանդիպմանը ներկայացնում էին տնօրենի տեղակալ, 
«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների փոխնախագահ Գագիկ Արզուման-
յանը, տնօրենի տեղակալ Ռուբեն Պապոյանը և այլ աշխատակիցներ: 
Հանդիպման օրակարգի առաջին հարցի շրջանակներում ներկայաց-
վեցին Ընկերության տեղեկատվական թափանցիկության քաղակա-
նության կենսագործման նպատակով կազմված՝ հանրային հարցում-
ներին արձագանքման և Ընկերության տարածքում ճանաչողական 
շրջայցերի կազմակերպման ընթացակարգերը: Օրակարգի երկրորդ և 
երրորդ կետերի շրջանակներում ներկայացվեցին Ընկերության 
իրականացրած բնապահպանական (համառոտ տեղեկանք 
բնապահպանական միջոցառումների վերաբերյալ) և սոցիալական 
(համառոտ տեղեկանք սոցիալական ծախսերի վերաբերյալ) միջոցա-
ռումները 2014թ. առաջին կիսամյակում: 
Ներկաները հնարավորություն ունեցան Ընկերության ներկայացուցիչ-
ներին հարցեր ուղղելու և պատասխաններ ու պարզաբանումներ ստա-
նալու նաև օրակարգում չներառված խնդիրների վերաբերյալ: 
Հանդիպման ընթացքի ամբողջական տեսագրությունը: 
Հանդիպման ընթացքի արձանագրությունը: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների 
գյուղապետարանների աշխատողներ և մշտական 
ու ժամանակավոր ազգաբնակչության այլ ներկա-
յացուցիչներ, «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական 
ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) աշխա-
տողներ, հայաստանյան և միջազգային բնապահ-
պանական հասարակական կազմակերպություն-
ների, բնապահպանության ոլորտի գիտահետա-
զոտական հաստատություններ բնապահպանու-
թյան մասնագետներ, հասարակական ակտիվիս-
տներ, զանգվածային լրատվության միջոցների, 
պատմության և մշակույթի հուշարձանների 
ուսումնասիրության և պահպանության ոլորտում 
գործունեություն ծավալող մասնագիտացված 
կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ՀՀ 
Լոռու մարզպետարանի ներկայացուցիչներ, 
ընկերության հնարավոր աշխատողներ, Հայ 
Առաքելական Եկեղեցու ներկայացուցիչներ, 
հարակից համայնքներում գործունեություն 
իրականացնող տնտեսվարողներ, Ծրագրի 
իրականացման տարածքում հայտնված անշարժ 
գույքի միավորների նախկին սեփականատերերը և 
փաստացի օգտագործողները, այլ շահառուներ 

Շահառուներին կանոնավոր կերպով 
ապահովել Ծրագրի վերաբերյալ 
պատշաճ տեղեկատվությամբ՝ հաշվի 
առնելով յուրաքանչյուր խմբի 
առանձնահատկությունները: Շահ-
առուներին հնարավորություն 
ընձեռել Ծրագրի բնապահպանական 
և սոցիալական ազդեցության 
վերաբերյալ իրենց կարծիքը և 
մտահոգությունները արտահայտելու: 
Շահառուների կողմից Ծրագրի 
համարժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք 
վերաբերմունքի ձևավորումը և 
շահառուների ներգրավման տե-
սանկյունից՝ Միջազգային ֆինան-
սական կորպորացիայի կողմից սահ-
մանված պահանջներին Ծրագրի հա-
մապատասխանության ապահովում:  

31.07.2014 2014 թ. հունիսին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխա-
տանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

31.07.2014 2014 թ. օգոստոսին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների 
բնակչությանը հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկում  

06.08.2014 ՀՀ Լոռու մարզ աշխատանքային այցի շրջանակներում ՀՀ վարչապետ 
Հովիկ Աբրահամյանը շրջայցով եղավ Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային 
հանքավայրում, ծանոթացավ ընթացիկ և առաջիկա ներդրումային 
ծրագրերին: 

ՀՀ կառավարություն Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 

07.08.2014 2014թ. առաջին կիսամյակում Ընկերության իրականացրած 
բնապահպանական և սոցիալական  միջոցառումների վերաբերյալ 
համառոտ տեղեկանքների, Ընկերության տեղեկատվական 
թափանցիկության քաղաքականության կենսագործմանը նպաստելու 
նպատակով կազմված՝ հանրային հարցումներին արձագանքման և 
Ընկերության տարածքում ճանաչողական շրջայցերի կազմակերպման 
ընթացակարգերի հրապարակում պաշտոնական կայքով: 

Բոլոր շահառուներ Շահառուների ներգրավման տե-
սանկյունից՝ Միջազգային ֆինան-
սական կորպորացիայի կողմից սահ-
մանված պահանջներին Ծրագրի հա-
մապատասխանության ապահովում: 

24.08.2014 «Սիվիլնեթ» լրատվական կազմակերպության խմբագիր Մարիա 
Թիթիզյանի 13.08.2014թ. հարցմանը պատասխանում: Պատասխանի 
տեքստը ներկայացված է սույն փաստաթղթի Հավելված 24–ում:  

Բոլոր շահառուներ Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

23.08.2014 Ընկերությունում թափուր աշխատատեղերի մասին հայտարարություն Բոլոր այն շահառուները, ում համար Ընկերությունը 
կարող է լինել գործատու: 
 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
մասին տեղեկատվությամբ 

25.08.2014 Ընկերությունում թափուր աշխատատեղերի մասին հայտարարություն Բոլոր այն շահառուները, ում համար Ընկերությունը 
կարող է լինել գործատու: 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
մասին տեղեկատվությամբ 

28.08.2014 2014 թ. սեպտեմբերին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների բնակչու-
թյանը հնարավոր ազդեցությունների 
մասին իրազեկում  

29.08.2014 2014 թ. հուլիսին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխա-
տանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
21.09.2014 Ընկերության կայքի նոր տարբերակի թողարկում: Բոլոր շահառուները Շահառուներին կանոնավոր կերպով 

ապահովել Ծրագրի վերաբերյալ 
պատշաճ տեղեկատվությամբ՝ հաշվի 
առնելով յուրաքանչյուր խմբի 
առանձնահատկությունները: Շահ-
առուներին հնարավորություն ընձե-
ռել Ծրագրի բնապահպանական և 
սոցիալական ազդեցության վերա-
բերյալ իրենց կարծիքը և մտահոգու-
թյունները արտահայտելու: 
Շահառուների կողմից Ծրագրի համ-
արժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք վերաբեր-
մունքի ձևավորումը և շահառուների 
ներգրավման տեսանկյունից՝ Միջազ-
գային ֆինանսական կորպորացիայի 
կողմից սահմանված պահանջներին 
Ծրագրի համապատասխանության 
ապահովում: 

23.09.2014 Ընկերությունում թափուր աշխատատեղերի մասին հայտարարություն Բոլոր այն շահառուները, ում համար Ընկերությունը 
կարող է լինել գործատու: 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
մասին տեղեկատվությամբ 

29.09.2014 2014 թ. օգոստոսին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված 
աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության 
կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

30.09.2014 2014 թ. հոկտեմբերին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների 
բնակչությանը հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկում  

07.10.2014 Խճի լվացման պարզարաններից արտահոսքերում կախված 
մասնիկների քանակների մշտադիտարկման արդյունքների 
վերաբերյալ տեղեկանքի հրապարակում պաշտոնական կայքով 

Շրջակա բնական միջավայրի վրա (շրջակա օդա-
յին, ջրային, բուսական, կենդանական միջավայ-
րեր, հող և այլն) հնարավոր ազդեցությունների 
շահառուներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

07.10.2014 2014 թ. նոյեմբերին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների 
(ճանապարհաշինարարական աշխատանքների) մասին ծանուցագրի 
ուղարկում ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների 
բնակչությանը հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկում  
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
15.10.2014 Շահառուների հետ 2014 թ. Հոկտեմբերի 29-ին, ժամը 18:00-ին ՀՀ 

Լոռու մարզի Շնող գյուղի Մշակույթի տան դահլիճում հանդիպման 
կազմակերպչական աշխատանքների մեկնարկ: 
ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների ղեկավարներին 
ծանուցում, հայտարարության տարածում «Անկյուն գումարած 3» 
հեռուստաընկերության եթերով և հայտարարությունների տեղակայում  
Թեղուտի և Շնողի գյուղապետարաններում՝ կազմակերպվող հան-
դիպման մասին: 
 Ընկերության՝ Երևան քաղաքում և Թեղուտ գյուղում գտնվող գրասեն-
յակներում, Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապետարաններում, 
Ալավերդու քաղաքապետարանում՝ հանդիպման օրակարգում ներառ-
ված հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ, առաջարկություննե-
ր, նկատառումներ և այլ հաղորդագրություններ գրառելու համար նա-
խատեսված գրանցամատյանների բացում մինչև նոյեմբերի 15-ը, ժա-
մը 17:00 ժամկետով: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ, Շնող և այլ համայնքների 
(որոնց ներկայացուցիչները կարող են Ընկերու-
թյունը դիտարկել որպես իրենց հնարավոր գոր-
ծատու) մշտական և ժամանակավոր ազգաբնակչու-
թյան, գյուղապետարանների և քաղաքապետա-
րանների, Լոռու մարզպետարանի ներկայացուցիչ-
ների, Ընկերության աշխատողների, Ընկերության 
գործունեության տարածքում հայտնված անշարժ 
գույքի միավորների նախկին սեփականատերերի, 
հայաստանյան և միջազգային բնապահպանական 
հասարակական կազմակերպությունների, բնա-
պահպանության ոլորտի գիտահետազոտական 
հաստատությունների ներկայացուցիչների, բնա-
պահպանության մասնագետների, հասարակական 
ակտիվիստների, ԶԼՄ ներկայացուցիչների, պատ-
մության և մշակույթի հուշարձանների ուսում-
նասիրության և պահպանության ոլորտում գործու-
նեություն ծավալող անձանց և կազմակերպու-
թյունների ներկայացուցիչների, Հայ Առաքելական 
Եկեղեցու ներկայացուցիչների 

Շահառուներին կանոնավոր կերպով 
ապահովել Ծրագրի վերաբերյալ 
պատշաճ տեղեկատվությամբ՝ հաշվի 
առնելով յուրաքանչյուր խմբի 
առանձնահատկությունները: 
Շահառուների կողմից Ծրագրի 
համարժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք 
վերաբերմունքի ձևավորումը և 
շահառուների ներգրավման տե-
սանկյունից՝ Միջազգային ֆինան-
սական կորպորացիայի կողմից սահ-
մանված պահանջներին Ծրագրի հա-
մապատասխանության ապահովում: 

20.10.2014 Ընկերությունում թափուր աշխատատեղերի մասին հայտարարություն Բոլոր այն շահառուները, ում համար Ընկերությունը 
կարող է լինել գործատու: 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
մասին տեղեկատվությամբ 

27.10.2014 2014 թ. սեպտեմբերին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված 
աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության 
կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

28.10.2014 2014 թ. նոյեմբերին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների 
բնակչությանը հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկում  
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
29.10.2014 ՀՀ Լոռու մարզի Շնող գյուղի մշակույթի տան դահլիճում տեղի 

ունեցավ Պլանի շրջանակներում հերթական հանդիպումը: Հան-
դիպման վերաբերյալ հայտարարությունը տեղակայվել է ընկերության 
պաշտոնական կայքում, հեռարձակվել է տեղական «Անկյուն 
գումարած 3» հեռուստաընկերության եթերով, տարածվել է մամուլի 
հաղորդագրության ձևաչափով: 
Հանդիպմանը մասնակցում էր ավելի քան 35 մարդ՝ այդ թվում՝ ՀՀ 
Լոռու մարզի Շնողի գյուղապետը, ավագանու անդամներ և 
ազգաբնակչության այլ ներկայացուցիչներ, «Անկյուն գումարած 3» 
հեռուստաընկերության ներկայացուցիչներ: 
Ընկերությունը հանդիպմանը ներկայացնում էին «Վալլեքս» խմբի ըն-
կերությունների փոխնախագահ Գագիկ Արզումանյանը, Ընկերության 
ընդհանուր ծառայությունների վարչության պետ Ռուբեն Պապոյանը և 
այլ աշխատակիցներ: Հանդիպման օրակարգի շրջանակներում ներ-
կայացվեցին և քննարկվեցին Պլանի լրամշակված տարբերակի, հա-
րակից համայնքներից սննդամթերքի գնման ընթացակարգի և Թեղու-
տի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի փակման պլանի նախագծերը 
(հրապարակվել է պաշտոնական կայքով), պտղատու այգիների 
հիմնման՝ «Մանես» բարեգործական հիմնադրամի օժանդակությամբ 
իրականացվող ծրագրի շարունակականության ապահովման հար-
ցերը: 
Ներկաները հնարավորություն ունեցան Ընկերության ներկայացուցիչ-
ներին հարցեր ուղղելու և պատասխաններ ու պարզաբանումներ 
ստանալու նաև օրակարգում չներառված խնդիրների վերաբերյալ: 
Հանդիպման ընթացքի ամբողջական տեսագրությունը հասանելի 
է այստեղ: 
Հանդիպման լուսաբանումը «Անկյուն+3» ՀԸ-ի եթերում: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ, Շնող և այլ համայնքների 
(որոնց ներկայացուցիչները կարող են «Թեղուտ» 
ՓԲ ընկերությունը դիտարկել որպես իրենց 
հնարավոր գործատու) մշտական և ժամանակավոր 
ազգաբնակչության, գյուղապետարանների և 
քաղաքապետարանների, Լոռու մարզպետարանի 
ներկայացուցիչները, «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության 
(այսուհետ՝ Ընկերություն) աշխատողները, 
Ընկերության գործունեության տարածքում 
հայտնված անշարժ գույքի միավորների նախկին 
սեփականատերերը, հայաստանյան և միջազգային 
բնապահպանական հասարակական կազմակեր-
պությունների, բնապահպանության ոլորտի գիտա-
հետազոտական հաստատությունների ներկայա-
ցուցիչներ, բնապահպանության մասնագետներ, 
հասարակական ակտիվիստներ, ԶԼՄ ներկայացու-
ցիչներ, պատմության և մշակույթի հուշարձանների 
ուսումնասիրության և պահպանության ոլորտում 
գործունեություն ծավալող անձիք և կազմակերպու-
թյունների ներկայացուցիչներ, Հայ Առաքելական 
Եկեղեցու ներկայացուցիչներ, այլ շահառուներ 

Շահառուներին կանոնավոր կերպով 
ապահովել Ծրագրի վերաբերյալ 
պատշաճ տեղեկատվությամբ՝ հաշվի 
առնելով յուրաքանչյուր խմբի 
առանձնահատկությունները: Շահ-
առուներին հնարավորություն 
ընձեռել Ծրագրի բնապահպանական 
և սոցիալական ազդեցության 
վերաբերյալ իրենց կարծիքը և 
մտահոգությունները արտահայտելու: 
Շահառուների կողմից Ծրագրի 
համարժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք 
վերաբերմունքի ձևավորումը և 
շահառուների ներգրավման տե-
սանկյունից՝ Միջազգային ֆինան-
սական կորպորացիայի կողմից սահ-
մանված պահանջներին Ծրագրի հա-
մապատասխանության ապահովում: 

30.10.2014 Ընկերության տարածքում ճանաչողական շրջայց: 
Շրջայցի մասնակիցներն այցելեցին լեռնահանքային համալիրի հիմ-
նական օղակներ, ծանոթացան լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկայի նա-
խամեկնարկային պատրաստականության ապահովման աշխատանք-
ներին: Այցելության բոլոր օբյեկտների վերաբերյալ շրջայցի մասնա-
կիցներին տրվեցին պարզաբանումներ, պատասխանվեց նրանց 
հարցերին: 
Միջոցառման վերաբերյալ հաղորդագրության տեղակայում կայքում: 
Միջոցառման լուսաբանումը «Անկյուն+3» ՀԸ-ի եթերում: 

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու քաղաքապետ և 
ավագանու անդամներ: 
 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
մասին տեղեկատվությամբ 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
01.11.2014 Ընկերության տարածքում ճանաչողական շրջայց: 

Շրջայցի մասնակիցներն այցելեցին լեռնահանքային համալիրի 
հիմնական օղակներ, ծանոթացան լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկայի 
նախամեկնարկային պատրաստականության ապահովման 
աշխատանքներին: Այցելության բոլոր օբյեկտների վերաբերյալ 
շրջայցի մասնակիցներին տրվեցին պարզաբանումներ, 
պատասխանվեց նրանց հարցերին: 
Ճանաչողական շրջայցից հետո կազմակերպվեց խորհրդանշական 
ծառատունկ ՀՀ Լոռու մարզի Շնող գյուղի այն տարածքներում, որտեղ 
«Մանես» բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ 
իրականացվում է պտղատու այգիների հիմնման ծրագիր: 
Միջոցառման վերաբերյալ հաղորդագրության տեղակայում կայքում: 
Միջոցառման լուսաբանումը «Անկյուն+3» ՀԸ-ի եթերում: 

Հարակից համայնքների բնակիչ ուսանողության 
ներկայացուցիչներ: 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
մասին տեղեկատվությամբ 

17.11.2014 2014 թ. նոյեմբերի երկրորդ կեսին նախատեսված, շրջակա 
միջավայրի վրա ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործո-
ղությունների (հորատապայթեցման աշխատանքների) մասին 
ճշգրտված ծանուցագրի ուղարկում ազդակիր համայնքների 
գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների 
բնակչությանը հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկում  

19.11.2014 Շահառուների ներգրավման պլանի նորացված տարբերակի 
հաստատում: 

Բոլոր շահառուներ Համակարգել շահառուների 
ներգրավման գործընթացը 

20.11.2014 «Ժողովուրդ» օրաթերթի լրագրող Սյունե Համբարձումյանի  
17.11.2014թ. հարցմանը պատասխանում: Պատասխանի տեքստը ներ-
կայացված է սույն փաստաթղթի Հավելված 25–ում:  

Բոլոր շահառուներ Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

27.11.2014 Ընկերության գործունեությունը բնապահպանական անվտանգության, 
աշխատանքի պահպանության և տեխնիկական անվտանգության 
տեսանկյուններից առաջադեմ միջազգային չափորոշիչներին 
համապատասխանեցնելու և գործունեության նկատմամբ հանրային 
վերահսկողության առավել ընդլայնման նպատակով անկախ 
փորձագիտական խմբի ձևավորման և վերջինիս կողմից Ընկերության 
գործունեության մշտադիտարկման կազմակերպման գործընթացի 
մեկնարկ: 
Հայտարարության տարածում և առաքում շահառուների էլ. 
հասցեներով: 

Քաղաքացիական հասարակության տարրեր Շահառուների կողմից Ծրագրի համ-
արժեք ընկալման ապահովումը, շա-
հառուների շրջանում Ծրագրի նկատ-
մամբ համարժեք վերաբերմունքի 
ձևավորումը և շահառուների ներ-
գրավման տեսանկյունից՝ Միջազգա-
յին ֆինանսական կորպորացիայի 
կողմից սահմանված պահանջներին 
Ծրագրի համապատասխանության 
ապահովում: 
Շահառուներին հնարավորություն 
ընձեռել Ծրագրի բնապահպանական 
և սոցիալական ազդեցության 
վերաբերյալ իրենց կարծիքը և մտա-
հոգությունները արտահայտելու: 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
27.11.2014 2014 թ. դեկտեմբերին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 

ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների 
բնակչությանը հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկում  

28.11.2014 2014 թ. հոկտեմբերին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված 
աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության 
կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

29.11.2014 Համայնքային գնումների ընթացակարգով սահմանված կարգով 2015 
թ. «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության կարիքների համար սննդամթերքի 
գնումների պլանի հրապարակում: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի 
համայնքներ 

Միջազգային ֆինանսական կորպո-
րացիայի կողմից սահմանված պա-
հանջներին Ծրագրի համապատաս-
խանության ապահովում: 

19.12.2014 Հայաստանում գործող ավելի քան 25 զանգվածային 
լրատվամիջոցների (թերթեր, հեռուստաընկերություններ, լրատվական 
գործակալություններ) ճանաչողական շրջայց Ընկերության 
տարածքում: 
Շրջայցի մասնակիցներն այցելեցին լեռնահանքային համալիրի հիմ-
նական օղակներ, ծանոթացան լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկայի նա-
խամեկնարկային պատրաստականության ապահովման աշխատանք-
ներին: Այցելության բոլոր օբյեկտների վերաբերյալ շրջայցի մասնա-
կիցներին տրվեցին պարզաբանումներ, պատասխանվեց նրանց 
հարցերին: 
ԶԼՄ ներկայացուցիչներին հարցազրույցներ տվեցին Ընկերության 
գլխավոր տնօրենը և արտադրական տնօրենը: 

Բոլոր շահառուներ Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

20.12.2014 Ընկերության արտադրական հզորությունների կառուցման ավարտին 
և արտադրական գործընթացի մեկնարկին նվիրված հանդիսավոր 
արարողություն, որին՝ Լոռու մարզ կատարած աշխատանքային այցի 
շրջանակներում ներկա են գտնվել ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը, 
փոխվարչապետ, միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփո-
խումների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը, Տարածքային կառավար-
ման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, 
Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը, Բնապահպանության 
նախարար Արամայիս Գրիգորյանը, Լոռու մարզպետ Արթուր 
Նալբանդյանը, Ազգային ժողովի պատգամավորներ, գործարարներ, 
բարձրաստիճան այլ հյուրեր: 
Արարողությունը ներառում էր լեռնահանքային համալիրի հիմնական 
օղակներ այցելություններ:  
Միջոցառման մասին հաղորդագրություն է տեղակայվել կայքում: 
Միջոցառումը լայնորեն լուսաբանվել է տեղական ՀԸ և մի շարք 
հանրապետական հեռուստաալիքների եթերում: 

Բոլոր շահառուներ Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
27.12.2014 Թթվագոյացման ներուժի գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթի 

հրապարակում պաշտոնական կայքով 
Շրջակա բնական միջավայրի վրա (շրջակա օդա-
յին, ջրային, բուսական, կենդանական միջավայ-
րեր, հող և այլն) հնարավոր ազդեցությունների 
շահառուներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

28.12.2014 Շահառուների հետ 2015 թ. հունվարի 21-ին, ժամը 18:00-ին ՀՀ Լոռու 
մարզի Թեղուտ գյուղի Մշակույթի տան դահլիճում հանդիպման 
կազմակերպչական աշխատանքների մեկնարկ: 
ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների ղեկավարներին 
ծանուցում, հայտարարության տարածում մամուլի հաղորդագրության 
ձևաչափով, «Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության եթերով և 
հայտարարությունների տեղակայում  Թեղուտի և Շնողի գյուղապետա-
րաններում՝ կազմակերպվող հանդիպման մասին: 
Ընկերության՝ Երևան քաղաքում և Թեղուտ գյուղում գտնվող գրասեն-
յակներում, Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապետարաններում, 
Ալավերդու քաղաքապետարանում՝ հանդիպման օրակարգում ներառ-
ված հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ, առաջարկություննե-
ր, նկատառումներ և այլ հաղորդագրություններ գրառելու համար նա-
խատեսված գրանցամատյանների բացում մինչև փետրվարի 6-ը ժամ-
կետով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուների կողմից Ծրագրի համ-
արժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք վերաբեր-
մունքի ձևավորումը և շահառուների 
ներգրավման տեսանկյունից՝ Միջազ-
գային ֆինանսական կորպորացիայի 
կողմից սահմանված պահանջներին 
Ծրագրի համապատասխանության 
ապահովում: 

29.12.2014 2014 թ. նոյեմբերին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխա-
տանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության կայքով: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

2015 թ. հունվարին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների 
բնակչությանը հնարավոր 
ազդեցությունների մասին իրազեկում  

13.01.2015 Գլխավոր տնօրենի մասնակցություն թոք շոուին Ազդակիր և տարածաշրջանի այլ համայնքների 
ազգաբնակչություն 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
21.01.2015 ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի մշակույթի տան դահլիճում տեղի 

ունեցավ Պլանի շրջանակներում հերթական հանդիպումը:  
Հանդիպմանը մասնակցում էր ավելի քան 40 մարդ՝ այդ թվում՝ ՀՀ 
Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապետները, ավագանու 
անդամներ և ազգաբնակչության այլ ներկայացուցիչներ, «Անկյուն 
գումարած 3» հեռուստաընկերության, «Հետք» համացանցային 
լրատվամիջոցի ներկայացուցիչներ: 
Ընկերությունը հանդիպմանը ներկայացնում էին «Վալլեքս» խմբի 
ընկերությունների փոխնախագահ Գագիկ Արզումանյանը, 
Ընկերության ընդհանուր ծառայությունների վարչության պետ Ռուբեն 
Պապոյանը և այլ աշխատակիցներ: Հանդիպման օրակարգի 
շրջանակներում ներկայացվեցին և քննարկվեցին Ծրագրի 
շրջանակներում 2014թ. ընթացքում կատարված շինարարական և մոն-
տաժային աշխատանքները, շրջակա միջավայրի պահպանության և 
աշխատանքի անվտանգության ապահովման, շահառուների 
ներգրավման և կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվու-
թյան ուղղություններով միջոցառումները, պատմամշակութային 
հուշարձանների պահպանության ուղղությամբ աշխատանքները: 
Ներկաները հնարավորություն ունեցան Ընկերության 
ներկայացուցիչներին հարցեր ուղղելու և պատասխաններ ու 
պարզաբանումներ ստանալու նաև օրակարգում չներառված 
խնդիրների վերաբերյալ:  
Հանդիպման ընթացքի ամբողջական տեսագրությունը 
և Հանդիպման արձանագրությունը տեղակայվել են Ընկերության 
կայքում: Հանդիպման լուսաբանվել է «Անկյուն+3» ՀԸ-ի եթերով: 

Շահառուների բոլոր խմբերի ներկայացուցիչները՝ 
յուրաքանչյուր անձ և (կամ) կազմակերպություն, 
որի վրա Ծրագիրը կարող է ունենալ ուղղակի կամ 
անուղղակի որևէ ազդեցություն և (կամ) որը 
Ծրագրի հետ կապված շահեր և (կամ) 
գործառույթներ ունի և (կամ) որևէ կերպ կարող է 
ազդել Ծրագրի իրականացման վրա: 

Շահառուներին կանոնավոր կերպով 
ապահովել Ծրագրի վերաբերյալ 
պատշաճ տեղեկատվությամբ՝ հաշվի 
առնելով յուրաքանչյուր խմբի 
առանձնահատկությունները: Շահ-
առուներին հնարավորություն 
ընձեռել Ծրագրի բնապահպանական 
և սոցիալական ազդեցության 
վերաբերյալ իրենց կարծիքը և 
մտահոգությունները արտահայտելու: 
Շահառուների կողմից Ծրագրի 
համարժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք 
վերաբերմունքի ձևավորումը և 
շահառուների ներգրավման տե-
սանկյունից՝ Միջազգային ֆինան-
սական կորպորացիայի կողմից սահ-
մանված պահանջներին Ծրագրի հա-
մապատասխանության ապահովում: 

23.01.2015 Թեղուտի լեռնահանքային համալիրում ճանաչողական շրջայցով եղան 
Հայաստանի Հանրապետությունում գործող շուրջ 15 
լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ: Շրջայցի մասնակիցները 
«Թեղուտ» ՓԲ ընկերության գլխավոր տնօրեն, «Վալլեքս» խմբի 
ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջլումյանի և ընկերության այլ 
ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ եղան բացահանքի և 
արտադրական լցակույտերի, հարստացուցիչ ֆաբրիկայի մանրացման 
և ֆլոտացման արտադրամասերի տարածքներում, պոչամբարի 
առաջնային պատվարից դիտեցին պոչանքային տնտեսության 
հիմնական օղակների գործառնությունը: 
 
Շրջայցից հետո կազմակերպվեց Հայաստանում լեռնահանքային 
արդյունաբերության զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ 
քննարկում: 

ԶԼՄ ներկայացուցիչներ Շահառուների կողմից Ծրագրի համ-
արժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք վերաբեր-
մունքի ձևավորումը և շահառուների 
ներգրավման տեսանկյունից՝ Միջազ-
գային ֆինանսական կորպորացիայի 
կողմից սահմանված պահանջներին 
Ծրագրի համապատասխանության 
ապահովում:  
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http://vm.am/uploaded/Documents/Teghot_Mine_Ecology_2014.pdf
http://vm.am/uploaded/Documents/SEP_journal_edited_20.01.2015.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=AUIZriI-Kgg
http://vm.am/uploaded/Documents/SEP_Meeting_21.01.2015-email.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=M3zuj3AjRpc


 
Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
26.01.2015 Ջրի կառավարման պլանի և Թափոնների կառավարման պլանի 

թարմացված տարբերակի հրապարակում կայքով 
Բնապահպանության ոլորտի մասնագետներ, 
բնապահպանական և սոցիալական 
հասարակական կազմակերպություններ, 
մասնագիտացված այլ կազմակերպություններ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

29.01.2015 Ընկերության աշխատակիցներին բնապահպանական, աշխատանքի 
անվտանգության, սոցիալական և առողջապահական հարցերի շուրջ 
ուսուցման ծառայությունների (այսուհետ՝ Ծառայություններ) գնման 
մրցույթի հայտարարում 

Բնապահպանության, տեխնիկական 
անվտանգության ոլորտի մասնագետներ, 
մասնագիտացված կազմակերպություններ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվող 
գործողության վերաբերյալ 
տեղեկատվությամբ, որին կարող են 
ներգրավվել 

29.01.2015 2015 թ. փետրվարին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների բնակ-
չությանը հնարավոր ազդե-
ցությունների մասին իրազեկում  

30.01.2015 2014թ. դեկտեմբերին արված աշխատանքների մասին տեղեկանքի 
հրապարկում 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել ծրագրի 
իրականացման ընթացքի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

02.02.2015 Ծրագրի իրականացման նկատմամբ մշտադիտարկում իրականացնող 
անկախ փորձագիտական խմբի ձևավորման ուղղությամբ 
համագործակցության հրավերի հրապարակում 

Բնապահպանության ոլորտի մասնագետներ, 
բնապահպանական և սոցիալական 
հասարակական կազմակերպություններ, 
մասնագիտացված այլ կազմակերպություններ 

Ապահովել Ծրագրի իրականացման 
նկատմամբ հանրային 
վերահսկողության հնարավորություն 

05.02.2015 Հաշվապահի թափուր հաստիքի համալրման մրցույթի հայտարարում Այն շահառուները, որոնց համար Ընկերությունը 
կարող է լինել հնարավոր գործատու 

Շահառուներին իրազեկել Ծրագրի 
իրականացմանը ներգրավվելու 
հնարավորության վերաբերյալ 

15.02.2015 Շահառուների ներգրավման պլանով նախատեսված հանդիպումների 
շրջանակներում բարձրացված խնդիրների և դրանց լուծման 
ուղղությամբ «Թեղուտ» ՓԲԸ իրականցրած միջոցառումների 
գրանցամատյանի կազմում և հրապարակում 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին կանոնավոր կերպով 
ապահովել Ծրագրի վերաբերյալ 
պատշաճ տեղեկատվությամբ՝ հաշվի 
առնելով յուրաքանչյուր խմբի 
առանձնահատկությունները: Շահ-
առուներին հնարավորություն 
ընձեռել Ծրագրի բնապահպանական 
և սոցիալական ազդեցության 
վերաբերյալ իրենց կարծիքը և 
մտահոգությունները արտահայտելու: 

17.02.2015 «Արմենպրես լրատվական գործակալության» լրագրող Գոհար 
Ավետիսյանի 10.02.2015թ. հարցմանը պատասխանում: Պատասխանի 
տեքստը ներկայացված է Հավելված 26-ում: 

Բոլոր շահառուներ Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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http://vm.am/uploaded/Documents/Teghout_Water_Management_Plan_2014.pdf
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http://vm.am/uploaded/Documents/SEM_issues-for_Website_10-2015.docx


 
Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
23.02.2015 Պղնձի խտանյութի վաճառքի պայմանագրի կնքման մասին 

հայտարարում 
Ֆինանասավորող կառույցներ, պղնձի խտանյութի 
հնարավոր սպառողներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվող 
գործողության վերաբերյալ 
տեղեկատվությամբ 

25.02.2015 Տեղական ՀԸ նկարահանող խմբի շրջայց, ռեպորտաժ և ֆիլմ Բոլոր շահառուներ Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

26.02.2015 2015թ. հունվարին արված աշխատանքների մասին տեղեկանքի 
հրապարակում 

Բոլոր շահառուներ Շահառուներին ապահովել ծրագրի 
իրականացման ընթացքի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

26.02.2015 2015 թ. մարտին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների բնակ-
չությանը հնարավոր ազդե-
ցությունների մասին իրազեկում  

02.03.2015 «Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերության կողմից վարվող Համայնքային 
գնումների ընթացակարգով սահմանված կարգով մարտ ամսվա 
համար իրականացված մրցույթի արդյունքների հրապարակում 

Ընկերության կարիքների համար ապրանքների և 
ծառայությունների հնարավոր մատակարարներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվող 
գործողության վերաբերյալ 
տեղեկատվությամբ, որին կարող են 
ներգրավվել 

11.03.2015 «Gare de l'Est» ամսագրի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
թղթակից Մանվել Քեշիշյանի հարցմանը պատասխանում: 
Պատասխաննի տեքստը ներկայացված է Հավելված 27-ում: 

Բոլոր շահառուներ Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

11.03.2015 Սոցիալական և առողջապահական ազդեցության գնահատման 
վերաբերյալ հաշվետվության հրապարակում  

Բոլոր շահառուներ Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

11.03.2015 Մատակարարման և լոգիստիկայի մենեջերի թափուր հաստիքի 
համալրման նպատակով մրցույթի հայտարարում 

Այն շահառուները, որոնց համար Ընկերությունը 
կարող է լինել հնարավոր գործատու 

Շահառուներին իրազեկել Ծրագրի 
իրականացմանը ներգրավվելու 
հնարավորության վերաբերյալ 

18.03.2015 Ընկերության գործունեության նկատմամբ մշտադիտարկում 
իրականացնող անկախ փորձագիտական խմբի ճանաչողական 
շրջայց և քննարկում Ընկերության տարածքում: Լուսաբանում 
տեղական ՀԸ եթերում: 

Բնապահպանության ոլորտի մասնագետներ, 
բնապահպանական և սոցիալակն հասարակական 
կազմակերպություններ, մասնագիտացված այլ 
կազմակերպություններ 

Ապահովել Ծրագրի իրականացման 
նկատմամբ հանրային 
վերահսկողության հնարավորություն 

19.03.2015 Արդյունահանողների թափանցիկության նախաձեռնության և ՀԲ 
ներկայացուցիչների շրջայց 

ՀՀ կառավարություն, ֆինանասավորող 
միջազգային կառույցներ, քաղաքացիական 
հասարակության ներկայացուցիչներ 

ԱՃԹՆ-ին ՀՀ անդամակցությանը 
նպաստում, ԱՃԹՆ աջակից 
կազմակերպության կարգավիճակի 
ստացում 

30.03.2015 2015 թ. ապրիլին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների բնակ-
չությանը հնարավոր ազդե-
ցությունների մասին իրազեկում  
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
01.04.2015 Կապալառուներին որպես համագործակցության նախապայման 

ներկայացվող պահանջների հրապարակում 
Կապալառուներ Շահառուներին իրազեկել Ծրագրի 

իրականացմանը ներգրավվելու 
հնարավորության վերաբերյալ 

«Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերության կողմից վարվող Համայնքային 
գնումների ընթացակարգով սահմանված կարգով հայտարարություն 
ապրիլ ամսվա համար իրականացված մրցույթի արդյունքների 
վերաբերյալ 

Ընկերության կարիքների համար ապրանքների և 
ծառայությունների հնարավոր մատակարարներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվող 
գործողության վերաբերյալ 
տեղեկատվությամբ, որին կարող են 
ներգրավվել 

13.04.2015 Շահառուների հետ 2015 թ. ապրիլի 28-30-ը ՀՀ Լոռու մարզի Շնող 
գյուղի Մշակույթի տան դահլիճում հանդիպումների կազմակերպչա-
կան աշխատանքների մեկնարկ: 
ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների ղեկավարներին 
ծանուցում, հայտարարության տարածում մամուլի հաղորդագրության 
ձևաչափով, «Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության եթերով և 
հայտարարությունների տեղակայում  Թեղուտի և Շնողի գյուղապետա-
րաններում՝ կազմակերպվող հանդիպման մասին: 
Ընկերության՝ Երևան քաղաքում և Թեղուտ գյուղում գտնվող գրասեն-
յակներում, Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապետարաններում, 
Ալավերդու քաղաքապետարանում՝ հանդիպման օրակարգում ներառ-
ված հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ, առաջարկություննե-
ր, նկատառումներ և այլ հաղորդագրություններ գրառելու համար նա-
խատեսված գրանցամատյանների բացում մինչև փետրվարի 6-ը ժամ-
կետով: 

Ազդակիր համայնքների ղեկավարները և 
համայնքների ազգաբնակչության այլ ներ-
կայացուցիչներ, Ընկերության աշխատողներ 

Շահառուների կողմից Ծրագրի համ-
արժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք վերաբեր-
մունքի ձևավորումը և շահառուների 
ներգրավման տեսանկյունից՝ Միջազ-
գային ֆինանսական կորպորացիայի 
կողմից սահմանված պահանջներին 
Ծրագրի համապատասխանության 
ապահովում: 

27.04.2015 Քաղաքացիների ընդունելության կարգի սահմանում և հրապարակում Ազդակիր համայքների ազգաբնակչություն Շահառուներին հնարավորություն 
ընձեռել Ծրագրի բնապահպանական 
և սոցիալական ազդեցության 
վերաբերյալ իրենց կարծիքը և 
մտահոգությունները արտահայտելու: 

28.04.2015 2015 թ. մայիսին նախատեսված, շրջակա միջավայրի վրա 
ազդեցության հնարավորություն ենթադրող գործողությունների (հորա-
տապայթեցման աշխատանքների) մասին ծանուցագրի ուղարկում 
ազդակիր համայնքների գյուղապետարաններին:  

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Ազդակիր համայնքների բնակ-
չությանը հնարավոր ազդե-
ցությունների մասին իրազեկում  
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 

28-
30.04.2015 

ՀՀ Լոռու մարզի Շնող գյուղի Մշակույթի տան դահլիճում տեղի 
ունեցան հանդիպումներ շահառուների հետ:  
28.04.2015թ. հանդիպման առաջին մասում 
քննարկվեցին Շահառուների ներգրավման պլանով նախատեսված 
հանդիպումների շրջանակներում բարձրացված խնդիրները և դրանց 
լուծման ուղղությամբ Ընկերության իրականացրած միջոցառումները: 
Ներկայացվեց Ընկերությունում քաղաքացիների ընդունելության 
կարգը: Հանդիպման երկրորդ մասում ներկայացվեց բրիտանական 
WSP ընկերության կազմած «Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի 
գործունեության սոցիալական և առողջապահական ազդեցության 
գնահատում» փաստաթուղթը (այսուհետ՝ Գնահատում): Գնահատումը 
ներկայացրեցին WSP ընկերության աշխատակիցները՝ 
պարզաբանելով Գնահատման նպատակը և խնդիրները, 
օգտագործված մեթոդիկան, սոցիալ-առողջապահական դիտարկված 
ոլորտները, ազդեցությունները, մեղմացման միջոցառումները և 
մասնակցային հնարավորությունները:  
28.04.2015թ. հանդիպման ընթացքի ամբողջական տեսագրություն 
28.04.2015թ. հանդիպման արձանագրություն 
29.04.2015թ. հանդիպմանը ներկայացվեցին Ծրագրի իրականացման 
գնահատված ազդեցությունները և դրանց մեղմացման 
միջոցառումներն ըստ ոլորտների (ժողովրդագրական 
փոփոխություններ, գործարարություն և տնտեսական զարգացում, 
հողօգտագործում, զբաղվածություն, կրթություն, 
ենթակառուցվածքներ, առողջապահություն, պատմամշակութային 
ժառանգություն և այլն), ազդեցությունների մեղմացման ուղղությամբ 
միջոցառումների արդյունավետության վերահսկման ցուցանիշները:  
30.04.2015թ. տեղի ունեցավ հանդիպում ազդակիր համայնքների 
խոցելի խմբերի (կանայք, երեխաներ, հաշմանդամներ և այլն) 
ներկայացուցիչների հետ, որի ընթացքում քննարկվեցին այդ խմբերի 
համար առանձնահատուկ խնդիրներ: 
29.04.2015թ. հանդիպման ընթացքի ամբողջական տեսագրություն 
29.04.2015թ. հանդիպման արձանագրություն 
30.04.2015թ. հանդիպմանը WSP ընկերության պահանջով 
Ընկերության՝ շահառուների ներգրավման գործընթացի 
համակարգման համար պատասխանատու աշխատակիցներ չեն 
մասնակցել, այդ հանդիպման ընթացքը չի տեսագրվել և 
արձանագրվել: 
Հանդիպումների լուսաբանումը «Անկյուն+3» ՀԸ-ի եթերում: 

Ազդակիր համայնքների ղեկավարները և 
համայնքների ազգաբնակչության այլ ներ-
կայացուցիչներ, ընկերության աշխատողները 
 

Շահառուներին կանոնավոր կերպով 
ապահովել Ծրագրի վերաբերյալ 
պատշաճ տեղեկատվությամբ՝ հաշվի 
առնելով յուրաքանչյուր խմբի 
առանձնահատկությունները: Շահ-
առուներին հնարավորություն 
ընձեռել Ծրագրի բնապահպանական 
և սոցիալական ազդեցության 
վերաբերյալ իրենց կարծիքը և 
մտահոգությունները արտահայտելու: 
Շահառուների կողմից Ծրագրի 
համարժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք 
վերաբերմունքի ձևավորումը և 
շահառուների ներգրավման տե-
սանկյունից՝ Միջազգային ֆինան-
սական կորպորացիայի կողմից սահ-
մանված պահանջներին Ծրագրի հա-
մապատասխանության ապահովում: 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 

30.04.2015 2015թ. Մարտին իրականացված աշխատանքների մասին տեղեկանքի 
հրապարակում 

բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել ծրագրի 
իրականացման ընթացքի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

01.05.2015 «Կովկասում հանքարդյունաբերության ոլորտում բնապահպանական և 
սոցիալական հաշվետվողականության խթանում» ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվող շահագրգիռ կողմերի 
հետազոտության նպատակով հարցաշարի պատասխանում 

Բնապահպանական հասարակական 
կազմակերպություններ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

01.05.2015 «Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերության կողմից վարվող Համայնքային գնումն
երի ընթացակարգով սահմանված կարգով մայիս ամսվա համար 
իրականացված մրցույթի արդյունքների  հրապարակում 

Ընկերության կարիքների համար ապրանքների և 
ծառայությունների հնարավոր մատակարարներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվող 
գործողության վերաբերյալ 
տեղեկատվությամբ, որին կարող են 
ներգրավվել 

10.05.2015 «Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերության կողմից վարվող Համայնքային 
գնումների ընթացակարգով սահմանված կարգով ապրիլ 
ամսվա մատակարարումների վերաբերյալ հրապարակում  

29.05.2015 «Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերության կողմից վարվող Համայնքային 
գնումների ընթացակարգովսահմանված կարգով հունիս ամսվա 
համար իրականացված մրցույթի արդյունքների հրապարակում: 

31.05.2015 2015թ. Ապրիլին կատարված աշխատանքների մասին տեղեկանքի 
հրապարակում 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել ծրագրի 
իրականացման ընթացքի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

12.06.2015 ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական 
ծրագրերի իրականացման գրասենյակի» պատվերով նկարահանվող 
«Կայուն հանքարդյունաբերություն» վերնագրով ֆիլմի նկարահանող 
խմբի ճանաչողական շրջայց լեռնահանքային համալիրի տարածքով 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել ծրագրի 
իրականացման ընթացքի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

15.06.2015 «Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերության կողմից վարվող Համայնքային 
գնումների ընթացակարգովսահմանված կարգով մայիս 
ամսվա մատակարարումների վերաբերյալ հրապարակում 

Ընկերության կարիքների համար ապրանքների և 
ծառայությունների հնարավոր մատակարարներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվող 
գործողության վերաբերյալ 
տեղեկատվությամբ, որին կարող են 
ներգրավվել 

16.06.2015 Ազդակիր և հարակից այլ համայնքներում գործարար 
նախաձեռնություններին Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի 
գործունեության նպաստն ավելացնելու նպատակով 2015թ. երրորդ 
եռամսյակում ձեռք բերման ենթակա որոշ ապրանքների 
վերաբերյալ տեղեկանքի հրապարակում: 

24.06.2015 Եռակցման ճարտարագետի, ավտոմեխանիկի, մարդկային 
ռեսուրսների կառավարման մասնագետի թափուր հաստիքների 
համալրման մրցույթների մասին հայտարարությունների տեղակայում 
կայքում 

Այն շահառուները, որոնց համար Ընկերությունը 
կարող է լինել հնարավոր գործատու 

Շահառուներին իրազեկել Ծրագրի 
իրականացմանը ներգրավվելու 
հնարավորության վերաբերյալ 

38 
 

http://vm.am/hy/Information-Center-News-Works-in-March-2015
http://vm.am/uploaded/Documents/Results_May2015_Tender.pdf
http://vm.am/hy/Information-Center-News-The-procurement-results-for-May
http://vm.am/uploaded/Documents/VT_Community_Procurement_Final_Last.pdf
http://vm.am/uploaded/Documents/VT_Community_Procurement_Final_Last.pdf
http://vm.am/uploaded/Documents/Procurement_Suppliers4April_2015.pdf
http://vm.am/hy/Information-Center-News-Goods-supplied-in-April
http://vm.am/uploaded/Documents/VT_Community_Procurement_Final_Last.pdf
http://vm.am/uploaded/Documents/VT_Community_Procurement_Final_Last.pdf
http://vm.am/uploaded/Documents/The_procurement_Results_June_2015.pdf
http://vm.am/hy/Information-Center-News-The-procurement-results-for-June
http://vm.am/hy/Information-Center-News-Works-in-April-2015
http://vm.am/uploaded/Documents/VT_Community_Procurement_Final_Last.pdf
http://vm.am/uploaded/Documents/VT_Community_Procurement_Final_Last.pdf
http://vm.am/uploaded/Documents/Procurement_Suppliers4May_2015.pdf
http://vm.am/hy/Information-Center-News-Goods-supplied-in-May
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 

25.06.2015 Հայաստանում հանքարդյունաբերական գործունեություն 
իրականացնող «Դանդի Փրիշս Մեթալս Կապան», «Զանգեզուրի 
Պղնձամոլիբդենային Կոմբինատ», «Գեոթիմ» ՓԲ և «Գեոպրոմայնինգ 
Գոլդ» ՍՊ ընկերությունների բնապահպանության 
պատասխանատուների ճանաչողական շրջայց: 
Ընկերության բնապահպանության բաժնի պետի և այլ աշխատողների 
ուղեկցությամբ ճանաչողական շրջայցի շրջանակներում այցելուները 
եղան լեռնահանքային համալիրի բոլոր կարևոր միավորներում, 
տեղում ծանոթացան դրանց գործառնության 
առանձնահատկություններին և շրջակա միջավայրի անվտանգության 
ապահովման միջոցառումներին: 
Հաջորդ օրը «Թեղուտ» ՓԲԸ կայուն զարգացման վարչության պետ, 
«Վալլեքս» ընկերությունների խմբի փոխնախագահ Գագիկ 
Արզումանյանի մասնակցությամբ կլոր սեղան կազմակերպվեց, որի 
շրջանակներում քննարկվեցին ընդհանուր հետաքրքրություն 
ներկայացնող մի շարք հարցեր: 

Բնապահպանության ոլորտի մասնագետներ, 
հանքարդյունաբերական ընկերություններ 

Փորձի փոխանակման և ընդհանուր 
հետաքրքրության առարկա 
հանդիսացող խնդիրների քննարկում 
ոլորտի ընկերությունների 
ներկայացուցիչների հետ 

29.06.2015 «Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերության կողմից վարվող Համայնքային 
գնումների ընթացակարգով սահմանված կարգով հուլիս ամսվա 
համար իրականացված մրցույթի արդյունքների հրապարակում 

Ընկերության կարիքների համար ապրանքների և 
ծառայությունների հնարավոր մատակարարներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվող 
գործողության վերաբերյալ 
տեղեկատվությամբ, որին կարող են 
ներգրավվել 

30.06.2015 2015թ. մայիսին կատարված աշխատանքների մասին տեղեկանքի 
հրապարակում 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել ծրագրի 
իրականացման ընթացքի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
01.07.2015 Շահառուների հետ 2015 թ. հուլիսի 15-ին ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ 

գյուղի Մշակույթի տան դահլիճում հանդիպումների կազմակերպչա-
կան աշխատանքների մեկնարկ: 
ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների ղեկավարներին 
ծանուցում, հայտարարության տարածում մամուլի հաղորդագրության 
ձևաչափով, «Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության եթերով և 
հայտարարությունների տեղակայում  Թեղուտի և Շնողի գյուղապետա-
րաններում՝ կազմակերպվող հանդիպման մասին: 
Ընկերության՝ Երևան քաղաքում և Թեղուտ գյուղում գտնվող գրասեն-
յակներում, Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապետարաններում, 
Ալավերդու քաղաքապետարանում՝ հանդիպման օրակարգում ներառ-
ված հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ, առաջարկություն-
ներ, նկատառումներ և այլ հաղորդագրություններ գրառելու համար 
նախատեսված գրանցամատյանների բացում մինչև հուլլիսի 30-ը 
ժամկետով: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների 
գյուղապետարանների աշխատողներ և մշտական 
ու ժամանակավոր ազգաբնակչության այլ ներ-
կայացուցիչներ, Ընկերության աշխատողներ, 
հայաստանյան և միջազգային բնապահպանական 
հասարակական կազմակերպությունների, 
բնապահպանության ոլորտի գիտահետազոտական 
հաստատությունների ներկայացուցիչներ, 
բնապահպանության մասնագետներ, հասարակա-
կան ակտիվիստներ, զանգվածային լրատվության 
միջոցների, պատմության և մշակույթի 
հուշարձանների ուսումնասիրության և 
պահպանության ոլորտում գործունեություն 
ծավալող մասնագիտացված 
կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ՀՀ 
Լոռու մարզպետարանի ներկայացուցիչներ, ընկե-
րության հնարավոր աշխատողներ, Հայ 
Առաքելական Եկեղեցու ներկայացուցիչներ, 
հարակից համայնքներում գործունեություն 
իրականացնող տնտեսվարողներ, Ծրագրի 
իրականացման տարածքում հայտնված անշարժ 
գույքի միավորների նախկին սեփականատերերը և 
փաստացի օգտագործողները 

Շահառուների կողմից Ծրագրի հա-
մարժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք վերաբեր-
մունքի ձևավորումը և շահառուների 
ներգրավման տեսանկյունից՝ Միջ-
ազգային ֆինանսական կորպորա-
ցիայի կողմից սահմանված պա-
հանջներին Ծրագրի համապատաս-
խանության ապահովում: 

14.07.2015 «Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերության կողմից վարվող Համայնքային 
գնումների ընթացակարգով սահմանված կարգով հունիս ամսվա 
մատակարարումների մասին հրապարակում 

Ընկերության կարիքների համար ապրանքների և 
ծառայությունների հնարավոր մատակարարներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվող 
գործողության վերաբերյալ 
տեղեկատվությամբ, որին կարող են 
ներգրավվել 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
15.07.2015 ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի Մշակույթի տան դահլիճում տեղի 

ունեցավ շահառուների հետ հերթական հանդիպումը:  
Հանդիպման օրակարգում՝ շահառուների հետ նախորդ հանդիպմանը 
բարձրացված խնդիրների լուծման ուղղությամբ գործողություններին, 
Ընկերության գործունեության սոցիալական և առողջապահական 
ազդեցություների կառավարմանը, Ընկերության իրականացրած 
բնապահպանական և սոցիալական միջոցառումներին վերաբերող 
հարցեր էին: 
Հանդիպմանը մասնակցում էին ազդակիր համայնքների 
ղեկավարները, ավագանիների անդամներ, այլ ներկայացուցիչներ: 
Ընկերությունը հանդիպմանը ներկայացնում էին «Վալլեքս» խմբի 
ընկերությունների փոխնախագահ, Ընկերության կայուն զարգացման 
վարչության պետ Գագիկ Արզումանյանը, Ընկերության ընդհանուր 
ծառայությունների վարչության պետ Ռուբեն Պապոյանը և այլ 
աշխատակիցներ: 
Ներկայացվեցին 2015թ. առաջին կիսամյակում Ընկերության 
իրականացրած բնապահպանական և սոցիալական միջոցառումները: 
Ընկերության ներկայացուցիչները ներածական ելույթներ ունեցան 
նաև օրակարգի այլ կետերի վերաբերյալ, որոնց հաջորդեց 
համապատասխան կետի քննարկումը: 
Ներկաները հնարավորություն ունեցան Ընկերության 
ներկայացուցիչներին հարցեր ուղղելու և պատասխաններ ու 
պարզաբանումներ ստանալու նաև օրակարգում չներառված 
խնդիրների վերաբերյալ: 
Հանդիպման ընթացքի արձանագրությունը և 
ամբողջական տեսագրությունը տեղակայվել են կայքում: 
Հանդիպումը լուսաբանվել է «Անկյուն+3» ՀԸ-ի եթերում: 
 

Հուշարձանների ուսումնասիրության և 
պահպանության ոլորտում գործունեություն 
ծավալող մասնագիտացված 
կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ՀՀ 
Լոռու մարզպետարանի ներկայացուցիչներ, 
ընկերության հնարավոր աշխատողներ, Հայ 
Առաքելական Եկեղեցու ներկայացուցիչներ, 
հարակից համայնքներում գործունեություն 
իրականացնող տնտեսվարողներ, Ծրագրի 
իրականացման տարածքում հայտնված անշարժ 
գույքի միավորների նախկին սեփականատերերը և 
փաստացի օգտագործողները 

Շահառուներին կանոնավոր կերպով 
ապահովել Ծրագրի վերաբերյալ 
պատշաճ տեղեկատվությամբ՝ հաշվի 
առնելով յուրաքանչյուր խմբի 
առանձնահատկությունները: Շահ-
առուներին հնարավորություն 
ընձեռել Ծրագրի բնապահպանական 
և սոցիալական ազդեցության 
վերաբերյալ իրենց կարծիքը և 
մտահոգությունները արտահայտելու: 
Շահառուների կողմից Ծրագրի 
համարժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք 
վերաբերմունքի ձևավորումը և 
շահառուների ներգրավման տե-
սանկյունից՝ Միջազգային ֆինան-
սական կորպորացիայի կողմից սահ-
մանված պահանջներին Ծրագրի հա-
մապատասխանության ապահովում: 

28.07.2015 «Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերության կողմից վարվող Համայնքային 
գնումների ընթացակարգով սահմանված կարգով օգոստոս ամսվա 
համար իրականացված մրցույթի արդյունքների հրապարակում 

Ընկերության կարիքների համար ապրանքների և 
ծառայությունների հնարավոր մատակարարներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվող 
գործողության վերաբերյալ 
տեղեկատվությամբ, որին կարող են 
ներգրավվել 

29.07.2015 Շրջակա միջավայրի, առողջության, տեխնիկական անվտանգության և 
սոցիալական քաղաքականության նորացված տարբերակի 
հրապարակում 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

29.07.2015 2015թ. հունիսին կատարված աշխատանքների մասին տեղեկանքի 
հրապարակում 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել ծրագրի 
իրականացման ընթացքի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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http://vm.am/uploaded/Documents/Environmental_1-6_2015.pdf
http://vm.am/uploaded/Documents/CSR_Info_on_%201-6_2015.pdf
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
31.07.2015 Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանը 

(ԱՃԹՆ) Հայաստանի Հանրապետության անդամագրվելու 
պատրաստակամության մասին ՀՀ կառավարության 
հայտարարությունը ողջունող հայտարարության տեղակայում կայքում:  
ԱՃԹՆ չափորոշիչների պահանջներին Հայաստանում 
ընդերքօգտագործմանն առնչվող տեղեկատվության շրջանառության 
համապատասխանեցմանը աջակցելու և ԱՃԹՆ աջակից 
կազմակերպության կարգավիճակ ստանձնելու Ընկերության 
պատրաստակամության հավաստում: 

ՀՀ կառավարություն, ֆինանասավորող 
միջազգային կառույցներ, քաղաքացիական 
հասարակության ներկայացուցիչներ 

ԱՃԹՆ-ին ՀՀ անդամակցությանը 
նպաստում, ԱՃԹՆ աջակից 
կազմակերպության կարգավիճակի 
ստացում 

14.08.2015 «Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերության կողմից վարվող Համայնքային 
գնումների ընթացակարգով հուլիսին մատակարարումների 
վերաբերյալ հրապարակում: 

Ընկերության կարիքների համար ապրանքների և 
ծառայությունների հնարավոր մատակարարներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվող 
գործողության վերաբերյալ 
տեղեկատվությամբ, որին կարող են 
ներգրավվել 

17.08.2015 «Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի գործունեության սոցիալ-
առողջապահական ազդեցությունների գնահատում» փաստաթղթի 
հանրամատչելի սեղմագրի հրապարակում 

Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչություն Շահառուներին ապահովել 
սոցիալական և առողջապահական 
ազդեցությունների մասին 
հանրամատչելի տեղեկատվությամբ 

25.08.2015 «Ազատություն» ռադիոկայանի հայկականն ծառայության լրագրող 
Նարինե Ղալեչյանի 25.08.2015թ. հարցմանը պատասխանում: 
Պատասխանը ներկայացված է Հավելված 28-ում:   

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել ծրագրի 
իրականացման ընթացքի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

27.08.2015 2015թ. հուլիսին կատարված աշխատանքների մասին տեղեկանքի 
հրապարակում  

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել ծրագրի 
իրականացման ընթացքի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

31.08.2015 «Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերության կողմից վարվող Համայնքային 
գնումների ընթացակարգով սահմանված կարգով սեպտեմբեր ամսվա 
համար իրականացված մրցույթի արդյունքների հրապարակում 

Ընկերության կարիքների համար ապրանքների և 
ծառայությունների հնարավոր մատակարարներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվող 
գործողության վերաբերյալ 
տեղեկատվությամբ, որին կարող են 
ներգրավվել 

09.09.2015 «Էկոլուր» տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության 
www.ecolur.org համացանցային կայքում 2015թ. սեպտեմբերի 3-ին 
տեղակայված, «Անտառային պատմություններ՝ ինչպես է «Թեղուտ» 
ՓԲԸ-ն անտառ տնկել» վերնագրված հոդվածին արձագանքի 
հրապարակում 

Բոլոր շահառուները Շահառուների կողմից Ծրագրի հա-
մարժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք վերաբեր-
մունքի ձևավորումը 

09.09.2015 «Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերության կողմից վարվող Համայնքային 
գնումների ընթացակարգով սահմանված կարգով օգոստոս ամսվա 
մատակարարումների վերաբերյալ հրապարակում 

Ընկերության կարիքների համար ապրանքների և 
ծառայությունների հնարավոր մատակարարներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվող 
գործողության վերաբերյալ 
տեղեկատվությամբ, որին կարող են 
ներգրավվել 
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Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
10.09.2015 Գերմանական Heinrich-Boell Brandenburg հիմնադրամի 

ներկայացուցիչների ճանաչողական շրջայց լեռնահանքային 
համալիրում: Լուսաբանում տեղական ՀԸ-ի եթերում: 

Միջազգային կազմակերպություններ Շահառուներին ապահովել ծրագրի և 
դրա իրականացման ընթացքի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

15.09.2015 Ազդակիր և հարակից այլ համայնքներում գործարար 
նախաձեռնություններին Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի 
գործունեության նպաստն ավելացնելու նպատակով 2015թ. երրորդ 
եռամսյակում ձեռք բերման ենթակա որոշ ապրանքների վերաբերյալ 
տեղեկանքի հրապարակում 

Ընկերության կարիքների համար ապրանքների և 
ծառայությունների հնարավոր մատակարարներ 

Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
շրջանակներում իրականացվող 
գործողության վերաբերյալ 
տեղեկատվությամբ, որին կարող են 
ներգրավվել 

22.09.2015 «Էկոլուր» տեղեկատվական ՀԿ 11.09.2015թ. հարցմանը 
պատասխանում: Պատասխանը ներկայացված է Հավելված 29-ում 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել ծրագրի 
իրականացման ընթացքի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

25.09.2015 2015թ. օգոստոսին կատարված աշխատանքների մասին տեղեկանքի 
հրապարակում 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել ծրագրի 
իրականացման ընթացքի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

02.10.2015 Շահառուների հետ 2015 թ. հոկտեմբերի 20-ին ՀՀ Լոռու մարզի Շնող 
գյուղի Մշակույթի տան դահլիճում հանդիպումների կազմակերպչա-
կան աշխատանքների մեկնարկ: 
ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների ղեկավարներին 
ծանուցում, հայտարարության տարածում մամուլի հաղորդագրության 
ձևաչափով, «Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության եթերով և 
հայտարարությունների տեղակայում  Թեղուտի և Շնողի գյուղապետա-
րաններում՝ կազմակերպվող հանդիպման մասին: 
Ընկերության՝ Երևան քաղաքում և Թեղուտ գյուղում գտնվող գրասեն-
յակներում, Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապետարաններում, 
Ալավերդու քաղաքապետարանում՝ հանդիպման օրակարգում ներառ-
ված հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ, առաջարկություն-
ներ, նկատառումներ և այլ հաղորդագրություններ գրառելու համար 
նախատեսված գրանցամատյանների բացում մինչև նոյեմբերի 30-ը 
ժամկետով: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ, Շնող և այլ համայնքների 
(որոնց ներկայացուցիչները կարող են 
Ընկերությունը դիտարկել որպես իրենց հնարավոր 
գործատու) մշտական և ժամանակավոր ազգա-
բնակչության, գյուղապետարանների և քաղաքա-
պետարանների, Լոռու մարզպետարանի ներկայա-
ցուցիչներ, Ընկերության աշխատողներ, 
Ընկերության գործունեության տարածքում 
հայտնված անշարժ գույքի միավորների նախկին 
սեփականատերեր, հայաստանյան և միջազգային 
բնապահպանական հասարակական կազմակեր-
պությունների, բնապահպանության ոլորտի գիտա-
հետազոտական հաստատությունների ներկայա-
ցուցիչներ, բնապահպանության մասնագետներ, 
հասարակական ակտիվիստներ, ԶԼՄ ներկայացու-
ցիչներ, պատմության և մշակույթի հուշարձանների 
ուսումնասիրության և պահպանության ոլորտում 
գործունեություն ծավալող անձինք և կազմակեր-
պությունների ներկայացուցիչներ, Հայ 
Առաքելական Եկեղեցու ներկայացուցիչներ 

Շահառուների կողմից Ծրագրի հա-
մարժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք վերաբեր-
մունքի ձևավորումը և շահառուների 
ներգրավման տեսանկյունից՝ Միջ-
ազգային ֆինանսական կորպորա-
ցիայի կողմից սահմանված պա-
հանջներին Ծրագրի համապատաս-
խանության ապահովում: 

05.10.2015 Հարցազրույց «Կովկասյան ժամ» լրատվամիջոցի լրագրող Մանե 
Պապյանին 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

07.10.2015 «Ազատություն» ռադիոկայանի հայկական ծառայության լրագրող 
Կարինե Սիմոնյանի 07.10.2015թ. հարցերին պատասխանում: 
Պատասխանը ներկայացված է Հավելված 30-ում: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել Ծրագրի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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http://ankyun3.am/haxordumner/lurer/teghout-ynkeroutyounoum-hyourynkalecin-artasahmanic-zhamanac-hertakan-xmbin.html
http://teghout.am/uploaded/Documents/Procurement_List_4_Community_1.pdf
http://vm.am/hy/Information-Center-News-Note-for-potential-suppliers
http://vm.am/hy/Information-Center-News-Works-in-August-2015
http://vm.am/hy/Information-Center-News-Works-in-August-2015
http://vm.am/hy/Information-Center-News-SEP-meeting-to-be-organized-20-10-2015
http://jam-news.net/Publication/Get/hy-AM/296


 
Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
23.10.2015 «Արմենիա» հեռուստաընկերության «Ժամը» լրատվական ծրագրի  

«Հայաստանը՝ մանրամասն. 
10+1» խորագրի նկարահանող խմբի այցելություն 
լեռնահանքային համալիր: Լուսաբանում Արմենիա ՀԸ-ի եթերում: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել ծրագրի և 
դրա իրականացման ընթացքի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

20.10.2015 ՀՀ Լոռու մարզի Շնող գյուղի Մշակույթի տան դահլիճում տեղի 
ունեցավ շահառուների հետ հերթական հանդիպումը:  
Հանդիպման օրակարգում՝ շահառուների հետ նախորդ հանդիպմանը 
բարձրացված խնդիրների լուծման ուղղությամբ 
գործողություններին, Շահառուների ներգրավման պլանի չորրորդ 
խմբագրության նախագծին և Սոցիալ-առողջապահական 
ազդեցության գնահատման հանրամատչելի սեղմագրին վերաբերող 
հարցեր էին: Հանդիպմանը մասնակցում էին ազդակիր համայնքների 
ղեկավարները, ավագանիների անդամներ, այլ ներկայացուցիչներ: 
Ընկերությունը հանդիպմանը ներկայացնում էին Ընկերության 
ընդհանուր ծառայությունների վարչության պետ Ռուբեն Պապոյանը, 
Ընկերության կայուն զարգացման վարչության պետի տեղակալ 
Արտաշես Բոշյանը և այլ աշխատակիցներ: 
Օրակարգի կետերի քննարկումից հետո ներկաները հնարավորություն 
ունեցան Ընկերության ներկայացուցիչներին հարցեր ուղղելու և 
պատասխաններ ու պարզաբանումներ ստանալու նաև օրակարգում 
չներառված խնդիրների վերաբերյալ: Հանդիպման ընթացքի 
արձանագրությունը և տեսագրությունը տեղակայվել են կայքում: 
Հանդիպումը լուսաբանվել է տեղական ՀԸ եթերում: 

ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ, Շնող և այլ համայնքների 
(որոնց ներկայացուցիչները կարող են 
Ընկերությունը դիտարկել որպես իրենց հնարավոր 
գործատու) մշտական և ժամանակավոր ազգա-
բնակչության, գյուղապետարանների և քաղաքա-
պետարանների, Լոռու մարզպետարանի ներկայա-
ցուցիչներ, Ընկերության աշխատողներ, 
Ընկերության գործունեության տարածքում 
հայտնված անշարժ գույքի միավորների նախկին 
սեփականատերեր, հայաստանյան և միջազգային 
բնապահպանական հասարակական կազմակեր-
պությունների, բնապահպանության ոլորտի գիտա-
հետազոտական հաստատությունների ներկայա-
ցուցիչներ, բնապահպանության մասնագետներ, 
հասարակական ակտիվիստներ, ԶԼՄ ներկայացու-
ցիչներ, պատմության և մշակույթի հուշարձանների 
ուսումնասիրության և պահպանության ոլորտում 
գործունեություն ծավալող անձանց և կազմակեր-
պությունների ներկայացուցիչներ, Հայ 
Առաքելական Եկեղեցու ներկայացուցիչներ 

Շահառուներին կանոնավոր կերպով 
ապահովել Ծրագրի վերաբերյալ 
պատշաճ տեղեկատվությամբ՝ հաշվի 
առնելով յուրաքանչյուր խմբի 
առանձնահատկությունները: Շահ-
առուներին հնարավորություն 
ընձեռել Ծրագրի բնապահպանական 
և սոցիալական ազդեցության 
վերաբերյալ իրենց կարծիքը և 
մտահոգությունները արտահայտելու: 
Շահառուների կողմից Ծրագրի 
համարժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք 
վերաբերմունքի ձևավորումը և 
շահառուների ներգրավման տե-
սանկյունից՝ Միջազգային ֆինան-
սական կորպորացիայի կողմից սահ-
մանված պահանջներին Ծրագրի հա-
մապատասխանության ապահովում: 

25.10.2015 2015թ. սեպտեմբերին կատարված աշխատանքների վերաբերյալ 
տեղեկանքի հրապարակում 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել ծրագրի 
իրականացման ընթացքի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

02.11.2015 ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտի ռազմավարական գնահատման 
նպատակով Համաշխարհային բանկի կողմից ներգրավված 
փորձագետներ Հաքան Վահլբերգի և Ռիկի Քոլինզի ճանաչողական 
շրջայց (մասնակցել է նաև Լենա Նազարյանը) լեռնահանքային 
համալիրի տարածքում: 

Միջազգային ֆինանսական կառույցներ Շահառուներին ապահովել ծրագրի 
իրականացման ընթացքի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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https://www.youtube.com/watch?v=SoB8g0fg2yA
http://vm.am/uploaded/Documents/SEM_issues-for_Website_10-2015.docx
http://vm.am/uploaded/Documents/SEM_issues-for_Website_10-2015.docx
http://vm.am/uploaded/Documents/SEM_issues-for_Website_10-2015.docx
http://vm.am/uploaded/Documents/SEP%20Arm%204-th%20edition%20Final.docx
http://vm.am/uploaded/Documents/SEP%20Arm%204-th%20edition%20Final.docx
http://teghout.am/uploaded/Documents/SAAG_Seghmagir_GR.pdf
http://teghout.am/uploaded/Documents/SAAG_Seghmagir_GR.pdf
http://vm.am/uploaded/Documents/SEPM_13-20-10-2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HdgTLCos94g
https://www.youtube.com/watch?v=3b4-XNAbcL8
http://vm.am/hy/Information-Center-News-Works-in-September-2015


 
Ամսաթիվ Գործողության նկարագրություն Շահառուներ Նպատակներ 
05.11.2015 Շահառուների ներգրավման պլանի չորրորդ խմբագրության 

հրապարակում 
Բոլոր շահառուները Շահառուներին կանոնավոր կերպով 

ապահովել Ծրագրի վերաբերյալ 
պատշաճ տեղեկատվությամբ՝ հաշվի 
առնելով յուրաքանչյուր խմբի 
առանձնահատկությունները: Շահ-
առուներին հնարավորություն 
ընձեռել Ծրագրի բնապահպանական 
և սոցիալական ազդեցության 
վերաբերյալ իրենց կարծիքը և 
մտահոգությունները արտահայտելու: 
Շահառուների կողմից Ծրագրի 
համարժեք ընկալման ապահովումը, 
շահառուների շրջանում Ծրագրի 
նկատմամբ համարժեք 
վերաբերմունքի ձևավորումը և 
շահառուների ներգրավման տե-
սանկյունից՝ Միջազգային ֆինան-
սական կորպորացիայի կողմից սահ-
մանված պահանջներին Ծրագրի հա-
մապատասխանության ապահովում: 

07.11.2015 Ճանաչողական շրջայց լեռնահանքային համալիրի տարածքում ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող գյուղերի 
դպրոցների ավարտական դասարանների 
աշակերտներ և մանկավարժական անձնակազմեր 

Շահառուներին ապահովել ծրագրի և 
դրա իրականացման ընթացքի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

11.11.2015 «Ազատություն» ռադիոկայանի հայկական ծառայության լրագրող 
Կարինե Սիմանյանի 10.11.2015թ. հարցմանը պատասխանում: 
Պատասխանը ներկայացված է Հավելված 31-ում: 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել ծրագրի 
իրականացման ընթացքի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 

30.11.2015 2015թ. հոկտեմբերին կատարված աշխատանքների վերաբերյալ 
տեղեկանքի հրապարակում 

Բոլոր շահառուները Շահառուներին ապահովել ծրագրի 
իրականացման ընթացքի 
վերաբերյալ տեղեկատվությամբ 
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Հավելված 1. 
«Կենտրոն» հեռուստաընկերության «Էպիկենտրոն» լրատվական ծրագրի լրագրող Տաթև Դանիելյանի 
17.01.2013թ. հարցման պատասխանը. 

 
Հարգելի Տաթև 
Ի պատասխան Ձեր 17.01.2013 թ. հարցման՝ հայտնում ենք հետևյալը. 
2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ին, առավոտյան ժամը 9.00-ի սահմաններում «Թեղուտ» ՓԲ 

ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Լոռու մարզ, գ.Թեղուտ հասցեով կառուցվող լեռնա-
հարստացուցիչ ֆաբրիկայի շինություններից մեկում դժբախտ դեպք է տեղի ունեցել, որի արդյունքում տուժել 
է «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության շինարարական թիվ 5 տեղամասի բանվոր, 1957 թվականին ծնված Գագիկ 
Քոչարյանը: 

Առկա հիմնական վարկածի համաձայն՝ տուժողը որոշակի բարձրությունից վայր է ընկել և ստացել 
տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ: 

Դեպքից անմիջապես հետո «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության բուժաշխատողը տուժողին առաջին 
բուժօգնություն է ցույց տվել, որից հետո տուժողը տեղափոխվել է Ալավերդու բժշկական կենտրոն, 
այնուհետև՝ մի քանի ժամ անց, ք. Երևան, «Էրեբունի» բժշկական կենտրոն: 

Տուժողը մահացել է «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնում՝ 2013 թվականի հունվարի 3-ին: 
Դժբախտ դեպքից անմիջապես հետո՝ իրավապահ մարմինների ձեռնարկած անհետաձգելի 

միջոցառումների  շրջանակներում իրականացվել է դեպքի  վայրի զննություն-ուսումնասիրություն և կազմվել 
է համապատասխան արձանագրություն: Հաշվի առնելով դեպքի վայրի տարածքում «Թեղուտ» ՓԲ 
ընկերության կողմից կատարվող շինարարական աշխատանքների բնույթը՝ համապատասխան 
անհետաձգելի գործողությունների անցկացումից հետո իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները 
թույլատրել են շարունակել շինարարական աշխատանքները:  

Հիշյալ տարածքում մինչ օրս կատարված աշխատանքների հետևանքով՝ դեպքի վայրի հանգամանքները 
ներկայում պահպանված չեն, ուստի՝ լրագրողական կամ այլ ուսումնասիրության տեսանկյունից՝ դեպքի 
վայրի տարածքի այժմյան վիճակի նկարահանումը կամ որևէ այլ եղանակով զննությունը դժբախտ դեպքի 
հանգամանքների վերհանման առումով լիարժեք ինֆորմատիվ համարվել չի կարող: 

Հայտնում ենք նաև, որ ղեկավարվելով «Վալլեքս» խմբի՝ սեփական գործունեության նկատմամբ լայն 
հանրային վերահսկողության իրականացման հնարավորության և տեղեկատվական թափանցիկության 
ապահովման սկզբունքներով, անվտանգության տեխնիկայի համապատասխան հրահանգավորման և 
ընկերության ներկայացուցչի ուղեկցության ապահովմամբ, մինչև 2 ժամ տևողությամբ շրջայց և 
նկարահանումներ իրականացնելու նպատակով Ձեր և Ձեզ ուղեկցող մեկ օպերատորի մուտքը «Թեղուտ» ՓԲ 
ընկերության տարածքներ կարող է թույլատրվել 2013 թ. փետրվարի 20-ին, ժամը 14:00-17:00 սահմաններում: 
Միևնույն ժամանակ հիշեցնում ենք, որ այս պահի դրությամբ իրավապահ մարմինների կողմից 
իրականացվող վարույթն ընթացքում է, ուստի՝ հորդորում ենք մինչև դրա ավարտը ձեռնպահ մնալ դժբախտ 
դեպքի հանգամանքների մասին հնարավոր չճշտված տեղեկատվություն հրապարակելուց:  

 
Հարգանքով՝ 
 
«Վալլեքս» խմբի տեղեկատվության և  
հասարակայնության հետ կապերի բաժին 
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Հավելված 2. 
 «ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ի նախագահ տիկին Ինգա Զարաֆյանի 24.01.2013 թ. հարցման 

պատասխանը. 
Հարգելի տիկին Զարաֆյան 
Ի պատասխան Ձեր 24.01.2013 թ. բանավոր հարցման՝ հայտնում ենք հետևյալը. 
2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ին, առավոտյան ժամը 9.00-ի սահմաններում «Թեղուտ» ՓԲ 

ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Լոռու մարզ, գ.Թեղուտ հասցեով կառուցվող լեռնա-
հարստացուցիչ ֆաբրիկայի շինություններից մեկում դժբախտ դեպք է տեղի ունեցել, որի արդյունքում տուժել 
է «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության շինարարական թիվ 5 տեղամասի բանվոր, 1957 թվականին ծնված Գագիկ 
Քոչարյանը: 

Առկա հիմնական վարկածի համաձայն՝ տուժողը որոշակի բարձրությունից վայր է ընկել և ստացել 
տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ: 

Դեպքից անմիջապես հետո «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության բուժաշխատողը տուժողին առաջին 
բուժօգնություն է ցույց տվել, որից հետո տուժողը տեղափոխվել է Ալավերդու բժշկական կենտրոն, 
այնուհետև՝ մի քանի ժամ անց, ք. Երևան, «Էրեբունի» բժշկական կենտրոն: 

Տուժողը մահացել է «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնում՝ 2013 թվականի հունվարի 3-ին: 
Դժբախտ դեպքից անմիջապես հետո՝ իրավապահ մարմինների ձեռնարկած անհետաձգելի 

միջոցառումների  շրջանակներում իրականացվել է դեպքի  վայրի զննություն-ուսումնասիրություն և կազմվել 
է համապատասխան արձանագրություն: Հաշվի առնելով դեպքի վայրի տարածքում «Թեղուտ» ՓԲ 
ընկերության կողմից կատարվող շինարարական աշխատանքների բնույթը՝ համապատասխան 
անհետաձգելի գործողությունների անցկացումից հետո իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները 
թույլատրել են շարունակել շինարարական աշխատանքները:  

Տեղեկացնում ենք նաև, որ այս պահի դրությամբ իրավապահ մարմինների կողմից իրականացվող 
վարույթն ընթացքում է, ուստի՝ հորդորում ենք մինչև դրա ավարտը ձեռնպահ մնալ դժբախտ դեպքի 
հանգամանքների մասին հնարավոր չճշտված տեղեկատվություն հրապարակելուց:  

 
Հարգանքով՝ 
 
«Վալլեքս» խմբի տեղեկատվության և  
հասարակայնության հետ կապերի բաժին 
24.01.2013 թ. 
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Հավելված 3. 
25.02.2013 թ. editor@tert.am ; info@168.am ; liberty@liberty.r.am ; info@panorama.am ; news@armradio.am 

; ankyunplus3@rambler.ru ; info@lragir.am ; editor@1in.am ; editor@news.am ; yulia@express.am ; 
ingmag@mail.ru ; pepanyan.marianna136@gmail.com ; hanqmet@mail.ru ; hh@hhpress.am ; 
henaran.am@gmail.com ; a1plus@a1plus.am ; info@a1plus.am ; editor@emedia.am ; lorumarz@inbox.ru ; 
ani.yeghiazar@gmail.com ; info@hetq.am ; info@econews.am ; info@7or.am ; khoren@mediamax.am ; 
arka@arminco.com ; news@arminfo.am ; express@express.am ; info@cdaily.am ; tass@arminco.com ; 
info@ecolur.org ; gonline@arminco.com ; gazetagolos2004@mail.ru ; news@aravot.am ; info@idefacto.am ; 
hayashkh@arminco.com ; azg@azg.am ; economicalus@rambler.ru ; info@lurer.com ; office_am@wwfcaucasus.org 
; info@transparency.am ; Gohar.Ghazinyan@osce.org ; info@aarhus.am ; silvaa@list.ru ; info_vanadzor@aarhus.am 
; bojukyanp@gmail.com ; info_alaverdi@aarhus.am ; anushevoyan@rambler.ru ; info.armenia@armenia-
environment.org ; armbirds@yahoo.com ; sakhfd@arminco.com ; sea_nature@mail.ru ; 
grant_tapan@armencell.am ; epac@arminso.com ; arman_vermishyan@yahoo.com ; esu@sci.am ; 
info@kanachastan.am էլ հասցեներով շահառուներին առաքված հաղորդագրության բովանդակություն.  

Հարգելի գործընկերներ 
Հայտնում ենք, որ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի ուղեցույցերին համապատասխան՝ 

միջազգային առաջադեմ փորձին Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի 
(այսուհետ՝ Ծրագիր) համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը 
մշակել է Շահառուների ներգրավման պլան (այսուհետ՝ Պլան), որում ներկայացված են շահառուների 
ներգրավման սկզբունքներն ու նախատեսվող գործողությունները: Ծրագրի իրականացմանը զուգահեռ՝ 
Պլանը ենթակա է փոփոխման և խմբագրման: Ուստի՝ շնորհակալ կլինենք ցանկացած շահառուից, ումից 
կստանանք Պլանի խմբագրման և բարելավման վերաբերյալ առաջարկներ: 

2013 թ. փետրվարի 19-ից Պլանի թվային տարբերակը հասանելի է «Թեղուտ» ՓԲԸ պաշտոնական 
կայքում հետևյալ հղումով՝ http://www.teghout.am/am/news/56.htm, Պլանի թղթային տարբերակը 2013 թ. 
փետրվարի 26-ից հասանելի կլինի «Թեղուտ» ՓԲԸ ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Թեղուտ հասցեով գտնվող 
գրասենյակում, ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապետարաններում, Ալավերդի քաղաքի 
քաղաքապետարանում, ինչպես նաև՝ «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների՝ ՀՀ, ք. Երևան, Խանջյան 19 
հասցեով գտնվող գրասենյակում: 

Խնդրում ենք ծանոթանալ Պլանին և դրանում նշված հիմքերով Ձեզ որպես շահառու նույնականացնելու 
դեպքում՝ Պլանով սահմանված կարգով ներգրավվել նախատեսված միջոցառումներին: 

Տեղեկացնում ենք նաև, որ Պլանի 6.3.3.2 կետով նկարագրված է «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությանը Ծրագրի 
հետ կապված բողոքներ ներկայացնելու մեխանիզմը, իսկ հավելված 11-ում տրված են բողոքներ 
ներկայացնելու ձևաթղթերի նմուշօրինակներ:   

 
Հարգանքով՝ 
 
«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների  
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին 
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Հավելված 4. 
«Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության եթերով 26.02.2013 թ. տարածված հայտարարության 
բովանդակությունը. 

 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 
«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային 

հանքավայրի շահագործման ծրագրի համապատասխանությունը միջազգային առաջադեմ փորձին 
ապահովելու նպատակով մշակվել է ծրագրի Շահառուների ներգրավման պլան: Այս փաստաթղթում 
ներկայացված են շահառուների ներգրավման սկզբունքներն ու նախատեսվող գործողությունները: 

2013 թ. փետրվարի 19-ից պլանի թվային տարբերակը հասանելի է «Թեղուտ» ՓԲԸ պաշտոնական 
կայքում: պլանի թղթային տարբերակը 2013 թ. փետրվարի 26-ից հասանելի կլինի «Թեղուտ» ՓԲԸ ՀՀ Լոռու 
մարզ, գ. Թեղուտ հասցեով գտնվող գրասենյակում, ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող գյուղերի 
գյուղապետարաններում, Ալավերդի քաղաքի քաղաքապետարանում, ինչպես նաև՝ «Վալլեքս» խմբի 
ընկերությունների՝ ՀՀ, ք. Երևան, Խանջյան 19 հասցեով գտնվող գրասենյակում: 

Ընկերությունը խնդրում է Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի հետ 
կապված շահեր և հետաքրքրություններ ունեցող անձանց ծանոթանալ փաստաթղթին և դրանով 
սահմանված կարգով ներգրավվել նախատեսված միջոցառումներին: 

Ընկերության հաղորդագրության մեջ նաև նշվում է, որ փաստաթղթի 6.3.3.2 կետով նկարագրված է 
«Թեղուտ» ՓԲ ընկերությանը ծրագրի հետ կապված բողոքներ ներկայացնելու մեխանիզմը, իսկ հավելված 
11-ում տրված են բողոքներ ներկայացնելու ձևաթղթերի նմուշօրինակներ: 
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Հավելված 5. 
Պլանի հրապարակման և դրանով նախատեսված բողոքարկման մեխանիզմների վերաբերյալ Թեղուտ և 
Շնող համայնքների՝ տեղաշարժման սահմանափակումներ ունեցող բնակիչներին անհատական գրությամբ 
28.03.2013 թ. ծանուցման բովանդակությունը. 

 
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ 
Հարգելի բարեկամ 
Հայտնում ենք, որ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի ուղեցույցերին համապատասխան՝ 

միջազգային առաջադեմ փորձին Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի 
(այսուհետ՝ Ծրագիր) համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը 
մշակել է Շահառուների ներգրավման պլան (այսուհետ՝ Պլան), որում ներկայացված են շահառուների 
ներգրավման սկզբունքներն ու նախատեսվող գործողությունները: Ծրագրի իրականացմանը զուգահեռ՝ 
Պլանը ենթակա է փոփոխման և խմբագրման: Ուստի՝ շնորհակալ կլինենք ցանկացած շահառուից, ումից 
կստանանք Պլանի խմբագրման և բարելավման վերաբերյալ առաջարկներ: 

2013 թ. փետրվարի 19-ից Պլանի թվային տարբերակը հասանելի է «Թեղուտ» ՓԲԸ պաշտոնական 
կայքում հետևյալ հղումով՝ http://www.teghout.am/am/news/56.htm, Պլանի թղթային տարբերակը 2013 թ. 
փետրվարի 26-ից հասանելի է «Թեղուտ» ՓԲԸ ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Թեղուտ հասցեով գտնվող գրասենյակում, 
ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապետարաններում, Ալավերդի քաղաքի 
քաղաքապետարանում, ինչպես նաև՝ «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների՝ ՀՀ, ք. Երևան, Խանջյան 19 
հասցեով գտնվող գրասենյակում: 

Ստորև ներկայացնում ենք Պլանում տրված բողոքարկման մեխանիզմը, և բողոքներ ներկայացնելու 
ձևաթղթերի նմուշօրինակները:   

 
Բողոքարկման մեխանիզմ 
Բողոքները համարակալվում են և արձանագրվում հատուկ այդ նպատակով վարվող 

գրանցամատյանում: Բողոքին արձագանքման առավելագույն ժամկետ է սահմանվում 30 օրացուցային օրը: 
Հիմնավոր բողոքարկման դեպքում բողոքողին 30 օրացուցային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացվում է 
բողոքի բավարարման ուղղությամբ Ընկերության կողմից կատարվող գործողությունների և դրանց 
հնարավոր ավարտի ժամկետի մասին: Բողոքն անհիմն լինելու դեպքում 30 օրացուցային օրվա ընթացքում 
գրավոր տեղեկացվում է այդ մասին, և բերվում են համապատասխան հիմնավորումներ: Բողոքը լուծված է 
համարվում բողոքարկողի կողմից բողոքի բավարարման մասին գրավոր համաձայնություն հայտնելու 
պահից:  

Բողոքները նախընտրելի է ներկայացնել հատուկ այդ նպատակով մշակված ձևաթղթերով: Աշխատող 
չհանդիսացող և հանդիսացող (ինչպես Թեղուտ ՓԲԸ, այնպես էլ ենթակապալառու ընկերությունների և այլ 
իրավական հիմքերով ներգրավված աշխատողներ) կողմից բողոքարկման համար մշակված են առանձին: 
Ձևաթուղթը Պլանի հետ միասին հրապարակվում է պաշտոնական կայքով և համապատասխան հարցման 
դեպքում՝ տրամադրվում է Ընկերության Երևանում և Թեղուտում գտնվող գրասենյակներից:  

Արագ արձագանքման անհրաժեշտության հարցերով կարող եք կապվել հետևյալ թեժ 
հեռախոսահամարով (+374 10 510 885 + 2565) կամ hotline@teghout.am թեժ էլ. հասցեով:  
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Բողոքարկման մեխանիզմի սկզբունքային սխեմա. 

 
  

Բողոքի ստացում և գրանցում մատյանում 

Անհապաղ գործողություն 

Դրական արդյունք 

Բողոքողին տեղեկացում և բողոքի 
սպառման ամսաթվի ամրագրում 

մատյանում 

Բացասական արդյունք 

(արագ արձագանքմամբ խնդրի լուծման ահնարինություն) 

Խնդրի լուծման ժամանակացույցի կազմում և 
ակնկալվող ժամկետի մասին ծանուցում բողոքողին՝ 
ծանուցման մասին գրառում կատարելով մատյանում 

Խնդրի լուծման և բողոքի սպառման ամսաթվի 
ամրագրում մատյանում և ծանուցում բողոքողին  
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Բողոքարկման ձևաթղթեր 
Հանրային բողոքարկման ձևաթուղթ 

Տեղեկանք N   
Անուն, ազգանուն  

Կոնտակտային տվյալներ 
Նշեք Ձեզ հետ կապվելու 
նախընտրելի տարբերակը 
(փոստով, հեռախոսով, 
էլ.փոստով) 

� Փոստով (ներկայացնել փոստային հասցեն) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________ 
� Հեռախոսով _______________________________________________ 
� Էլ. փոստով _______________________________________________ 

Հաղորդակցման նախընտրելի 
լեզուն  

� Անգլերեն 
� Հայերեն 

  
Միջադեպի կամ բողոքի նկարագրություն Ինչ է պատահել, որտեղ, ում հետ, ինչ հետևանք է թողել 

միջադեպը  

 

Միջադեպի/բողոքի ամսաթիվը  
 � Մեկանգամյա միջադեպի/բողոքի ամսաթիվը (ամսաթիվ _____) 

� Պատահել է մեկից ավելի անգամ (քանի անգամ _____ ) 
� Շարունակական (խնդիրը շարունակում է մնալ հրատապ) 

  
Խնդրի ինչ լուծում եք ակնկալում   
 

Ստորագրություն _______________________________ 
Ամսաթիվ ____________________________ 
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Ներքին (աշխատողների) բողոքարկման ձևաթուղթ 
Տեղեկանք N  
Անուն, ազգանուն (ըստ 
ցանկության) 

 

Պաշտոն  

Բաժին  

  
Միջադեպի կամ բողոքի նկարագրություն Ինչ է պատահել, որտեղ, ում հետ, ինչ հետևանք է թողել 

միջադեպը  
 
 

Միջադեպի/բողոքի ամսաթիվը  
 � Մեկանգամյա միջադեպի/բողոքի ամսաթիվը (ամսաթիվ _____) 

� Պատահել է մեկից ավելի անգամ (քանի անգամ _____ ) 
� Շարունակական (խնդիրը շարունակում է մնալ հրատապ) 

  
Խնդրի ինչ լուծում եք ակնկալում  
 

 
Ստորագրություն _______________________________ 
Ամսաթիվ ____________________________ 
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Հավելված 6. 
News.am լրատվական գործակալության թղթակից Արամ Գարեգինյանի 25.02.2013 թ. հարցման 

պատասխանը. 
Հարգելի պարոն Գարեգինյան 
Ստորև ներկայացնում ենք Ձեր 25.02.2013 թ. ներկայացրած հարցերի պատասխանները. 
- Ինչպիսի՞ տեխնիկական վիճակում է այսօր գտնվում Ալավերդու՝ ծծմբական թթվի հին 

արտադրությունը և արդյոք պահանջու՞մ է մեծ վերակառուցում կամ վերազինում: 
- Խորհրդային ժամանակից կոմբինատում գործում էր թեթև ծծմբային գազերի թթվացման 

ապարատ. արդյոք այն պահպանվե՞լ է և կարո՞ղ է օգտագործվել ծծմբային գազերը որսալու և 
արտադրության մեջ օգտագործելու համար:   

- Արդյոք տվյալ պահին «Էյ-Սի-Փի» ընկերությունը տանո՞ւմ է նախապատրաստական 
աշխատանքներ՝ Ալավերդու պղնձաձուլարանում ծծմբական թթվի արտադրությունը վերականգնելու համար:  

- Տարեկան ի՞նչ ծավալի ծծմբական թթու է ընկերությունը նախատեսում արտահանել:  
- Ե՞րբ է նախատեսվում գործարկել նոր արտադրությունը:  
- Արդյո՞ք ծծմբական թթուն կարող է օգտագործվել որպես ռեագենտ՝ կույտային 

տարալվացման համար, և այդ տեսակետից որքանո՞վ է հեռանկարային Հայաստանի հանքահումքային 
ձեռնարկությունների պահանջարկը: 

- Որքանո՞վ է Ընկերության համար հետաքրքրական համագործակցությունը Արարատյան 
դաշտավայրի հողօգտագործողների կամ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության հետ՝ աղակալած 
հողերի՝ ծծմբական թթվով մաքրման ոլորտում, ինչպես դա եղել է խորհրդային ժամանակ: 

- Եթե կան այլ պոտենցիալ կիրառության ոլորտներ հանրապետության տնտեսության մեջ, 
ապա որո՞նք են դրանք: 

- Արդյոք ստացվող ծծմբական թթվի միջոցով Ընկերությունը պատրաստվու՞մ է վերամշակել 
Ալավերդու պղնձաձուլարանի խարամները՝ երկաթի կորզման համար:  

- Որքա՞ն կկազմեն ծծմբական թթվի վերականգնման ծրագրի ընդհանուր ներդրումները և 
նախատեսվող տարեկան արտադրական ծավալները:  

- Ծծմբի ի՞նչ միջին պարունակություն ունեն «Բեյզ Մեթըլս» և «Զանգեզուրի ՊՄԿ» 
ձեռնարկություններից ստացվող խտանյութերը, և ո՞րն է նվազագույն անհրաժեշտ բաղադրությունը՝ 
արտադրության համար:  

- Արտադրության գործարկման հետևանքով, որքանո՞վ է նախատեսվում պակասեցնել ծծմբի 
երկօքսիդի արտանետումները: 

Պատասխան. 
Ալավերդու լեռնամետալուրգիական կոմբինատի գոյության տարիներին գործած ծծմբական թթվի 

արտադրամասը մինչև «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների կողմից «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ 
ընկերության հիմնադրումը և կոմբինատի որոշ արտադրական հզորությունների ձեռք բերումը, իր 
շինություններով և ամբողջ սարքավորանքով հանդերձ հիմնահատակ ավերված, ոչնչացված վիճակում է 
եղել, և այդ արտադրամասում նախկինում օգտագործված որևէ ապարատի պիտանի վիճակում մինչ օրս 
պահպանված լինելու մասին, ցավոք, խոսք անգամ լինել չի կարող: 

Հարցն առաջին հերթին արժևորելով սեփական գործունեության բնապահպանական 
անվտանգության բարձրացման համատեքստում՝ «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությունը իր 
հիմնադրման օրվանից քննել է ծծմբական թթվի արտադրության վերականգնման հնարավոր 
հեռանկարները և արդեն 2005 թ. սկսել է  այդ ուղղությամբ առարկայական աշխատանքներ: Անցած 
ժամանակահատվածում Եվրոպայից ձեռք են բերվել և Հայաստան ներկրվել, կարգաբերվել և շահագործման 
նախապատրաստվել գազերի մաքրման (լվացման) բաժանմունքի և ծծմբական թթվի արտադրամասի 
կառուցման համար անհրաժեշտ այլ սարքավորումներ, նորոգվել և շահագործման է նախապատրաստվել 
գազերի չոր էլեկտրազտման համակարգը: Ըստ էության՝ ներկայում ընկերությունը հիմնականում ապահովել 
է ծծմբական թթվի արտադրության վերսկսման տեխնիկական նախադրյալները: Սակայն արտադրության 
գործարկման այն հեռանկարի համար, որում արտադրանքի հիմնական մասի իրացման խնդիրը լուծվում է 
ՀՀ-ից արտահանմամբ, բավարար չեն օբյեկտիվ տնտեսական նախադրյալները՝ պայմանավորված 
համաշխարհային շուկաներում առկա իրավիճակով ու Հայաստանի տրանսպորտային 
սահմանափակումներով: Օբյեկտիվ տնտեսական ներկա պայմաններում ակնհայտ է, որ Ալավերդու 
գործարանում՝ ծծմբական թթվի արտադրությամբ համալրված պղնձաձուլական արտադրությունը 
կենսունակ կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ ծծմբական թթվի մեծ քանակների համար 
բնապահպանական անվտանգության պատշաճ մակարդակով իրացման ճակատ ապահովվի 
Հայաստանում: Դրա՝ հիպոթետիկ մակարդակում հնարավոր տարբերակները բազմազան են. 
պարարտանյութերի արտադրություն, աղակալած հողերի բերրիացում, գիպսի և դրանից պատրաստված 
արտադրատեսակների արտադրություն և այլն: Խնդրի համակողմանի ուսումնասիրության արդյունքում 

54 
 



 

ընտրված միակ իրատեսական, տնտեսապես իրագործելի տարբերակը պղինձ պարունակող օքսիդացված 
հանքաքարի վերամշակման նպատակով ծծմբական թթվի օգտագործումն է Հայաստանի հանքավայրերում, 
մասնավորապես՝ Թեղուտում: Այս տարբերակը կյանքի կոչելու դեպքում Ալավերդիում պղնձաձուլական 
արտադրության բնապահպանական անվտանգության խնդրի արմատական բարելավման, Թեղուտի 
հանքավայրում առկա օքսիդացված հանքաքարի պաշարների՝ շրջակա միջավայրի համար անվտանգ 
պահեստավորման և օգտակար հանածոների առավել լիարժեք կորզման խնդիրները կստանան լուծումներ, 
որոնց արդյունավետությունը հիմնավորված է նաև համաշխարհային առաջադեմ փորձով:  

Ալավերդու գործարանում ծծմբական թթվի արտադրության ու Թեղուտում օքսիդացված 
հանքաքարի վերամշակման ուղղությամբ գործունեությունը միասնական տնտեսական հայեցակարգի մասեր 
են և իրագործելի են միասնական տեխնիկական օրակարգով և ժամանակացույցով: Դրանով 
պայմանավորված՝ ծծմբական թթվի արտադրության մեկնարկի համար անհրաժեշտ ներդրումների ճշգրիտ 
ծավալ, հստակ ժամկետ, քանակական և այլ ցուցանիշներ նշել դեռևս հնարավոր չէ:  

Ըստ էության՝ պղինձ պարունակող օքսիդացված հանքաքարի՝ շրջակա միջավայրի համար 
անվտանգ տեղակայման և դրանից օգտակար հանածոների կորզման խնդիրը կա պղնձի հանքաքար 
պարունակող գործնականում յուրաքանչյուր հանքավայրի շահագործման դեպքում: Թեղուտի հանքավայրի 
պարագայում այդ խնդրի՝ առաջադեմ համաշխարհային փորձին համահունչ լուծումների տեղայնացման 
փորձն առաջինն է տարածաշրջանում: Սակայն, հաշվի առնելով Հայաստանում այդպիսի մի շարք հանքերի 
գոյությունը, երկարաժամկետ հեռանկարում կարելի է Հայաստանի ներքին շուկայում ծծմբական թթվի 
իրացման պոտենցիալ կայուն ճակատ կանխատեսել: 

Երկու հիմնական մատակարարներից՝ «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» և «Վալլեքս» 
խմբի «Բեյզ Մեթըլս» ՓԲ ընկերությունների մատակարարած խտանյութերում ծծմբի միջին 
պարունակությունը կազմել է համապատասխանաբար մոտ 30 և 34 տոկոս: Այդպիսի պարունակությունները 
բավարար են առանց ծծումբ պարունակող հումքի լրացուցիչ մատակարարումների ծծմբական թթվի 
արտադրություն իրականացնելու համար: Ընկերության կողմից ներկայում դիտարկվող տեխնոլոգիաները 
թույլ են տալիս արտանետվող գազերից կորզել ծծմբային անհիդրիդի մինչև 96 տոկոսը:  

Ծծմբական թթվի կիրառությամբ պղնձաձուլական արտադրության խարամներից երկաթի կորզման 
տնտեսապես իմաստավորված տեխնոլոգիաներ մեզ հայտնի չեն, և թթվի իրացման այդպիսի տարբերակ 
ընկերության օրակարգում չկա: Այդուհանդերձ ընկերությունը բաց է ծծմբական թթվի կիրառության 
հնարավոր այլ տարբերակների կենսունակության քննարկման համար: 

 
Հարգանքով՝ 
 
«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների  
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին 
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Հավելված 7. 
26.02.2013 թ. ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների ղեկավարներին ծանուցման, «Անկյուն 

գումարած 3» հեռուստաընկերության եթերով տարածված և Թեղուտի ու Շնողի գյուղապետարաններում և 
Ընկերության գրասենյակում փակցված հայտարարության բովանդակությունը. 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի 

շինարարության և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի շահառուների ներգրավման 
պլանի շրջանակներում կազմակերպում է հանդիպում ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների 
ազգաբնակչության, գյուղապետարանների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև՝ ընկերության աշխատողների 
հետ: 

Հանդիպումը տեղի կունենա 2013 թ. ապրիլի 3–ին, ժամը 15:00–ին «Թեղուտ» փակ 
բաժնետիրական ընկերության՝ ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղում գտնվող գրասենյակում: 

Հանդիպման օրակարգում հետևյալ հարցերն են՝ 
1. Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի շինարարության և պղինձ-մոլիբդենային 

հանքավայրի շահագործման ծրագրի շահառուների ներգրավման պլանի էությունը, նախատեսված 
գործողությունները 

2. Լեռնահանքային համալիրի կառուցման ծրագրի իրականացման ընթացիկ վիճակը 
3. Իրականացվող աշխատանքների՝ շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունների հետ 

կապված մտահոգություններ. տրանսպորտի աշխատանք, պայթեցումներ, աղմուկ և այլն 
4. Բնապահպանական և սոցիալական ոլորտներում ընկերության կողմից նախատեսվող 

գործողություններ 
5. Այլ հարցեր: 
Ընկերության՝ Թեղուտ գյուղում գտնվող գրասենյակում, Թեղուտ և Շնող գյուղերի 

գյուղապետարաններում 2013 թ. մարտի 26-ից կբացվեն գրանցամատյաններ, որոնցում շահառուները 
կարող են գրառել մեկնաբանություններ, առաջարկություններ, նկատառումներ և այլ հաղորդագրություններ՝ 
հանդիպման օրակարգում ներառված հարցերի վերաբերյալ:  

Ընկերությունն ակնկալում է շահառուների ակտիվ և կառուցողական մասնակցություն: 
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Հավելված 8. 
«Կենտրոն» հեռուստատեսության «Էկոլոգիկա» հաղորդման լրագրող Տաթև Դանիելյանի 

25.03.2013 թ. հարցման պատասխանը. 
Հարգելի Տաթև 
Ի պատասխան Ձեր 25.03.2013 թ. հարցման հայտնում ենք հետևյալը՝ 
2013 թվականի մարտի 22-ին՝ ժամը 20:00-ի սահմաններում մահվան ելքով արտադրական 

դժբախտ դեպք է տեղի ունեցել Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի 
իրականացման նպատակով կառուցվող լեռնահանքային համալիրի «Մանրացման տեղամաս» 
պայմանական անվանումով շինարարական օբյեկտի տարածքում, որի մոնտաժման աշխատանքները 
կատարվում են պայմանագրային հիմունքներով ներգրավված կապալառու կազմակերպության՝ «Մետաղա-
կան կառուցվածքների գործարան» ԲԲ ընկերության  կողմից:  

Նախնական տվյալների համաձայն «Մետաղական կառուցվածքների գործարան» ԲԲ ընկերության 
աշխատակից, 1989 թ. ծնված Սեյրան Եղիայի Առաքելյանը մետաղական կարկասի կրող կառուցվածքների 
շինարարական մոնտաժային աշխատանքներ կատարելիս վայր է ընկել մոտ 30 մ բարձրությունից և 
մահացել: 

Հարկ է նշել, որ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության և «Մետաղական կառուցվածքների գործարան» ԲԲ 
ընկերության միջև կնքված «Մետաղական կառուցվածքների մոնտաժման» մասին  պայմանագրի, ինչպես 
նաև ՀՀ գործող օրենսդրության համաձայն՝ կապալառու կազմակերպությունը լիակատար պատասխանա-
տվություն է կրում աշխատանքների կատարմանը ներգրավված իր աշխատակիցների կողմից 
աշխատանքային (տեխնիկական) անվտանգության պահանջները պահպանելու համար:  

Հայտնում ենք նաև, որ սա մահվան ելքով չորրորդ դժբախտ դեպքն է Թեղուտի պղինձ-մոլիբ-
դենային հանքավայրի շահագործման նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքում: 

 
Հարգանքով՝ 
 
«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների  
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին 
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Հավելված 9. 
«Հետք» ինտերնետային թերթի Լոռու մարզի թղթակից Լարիսա Փարեմուզյանի 09.04.2013 թ. 

հարցման պատասխանը. 
Հարգելի տիկին Փարեմուզյան 
Ի պատասխան Ձեր 09.04.2013 թ. հարցի՝ հայտնում ենք հետևյալը. 
Ինչպես կարող եք եզրակացնել «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների հետ Ձեր իսկ տեղեկատվական 

հարաբերությունների նախկին փորձից՝ իրենց գործունեության վերաբերյալ հարցումներին «Վալլեքս» խմբի 
ընկերություններն արձագանքում են օպերատիվ կերպով՝ տալով հնարավորինս սպառիչ պատասխաններ: 
Սակայն, կարևորելով հանդերձ թափանցիկ տեղեկատվական քաղաքականությունը՝ մենք այն համոզմանն 
ենք, որ ցանկացած դատական գործի, այդ թվում նաև նամակում հիշատակված քաղաքացիական և 
վարչական գործերի շրջանակներում հայցվորն իր հայցում ընդամենը ներկայացնում է առկա վեճի (խնդրի) 
վերաբերյալ իր կարծիքը՝ բերելով դրա հիմնավորումներն ու ապացույցները: Որպես պատասխանող 
ներգրավված անձը, իր հերթին ներկայացնելով հայցադիմումի (դիմումի) պատասխան, շարադրում է նույն 
վեճի (խնդրի) վերաբերյալ իր կարծիքը՝ բերելով դրա հիմնավորումներն ու ապացույցները: Հետևաբար՝ 
մինչև հիշատակված քաղաքացիական և վարչական գործերի ավարտը՝ դատարանի վճռի օրինական ուժի 
մեջ մտնելը, կողմերից յուրաքանչյուրի դիրքորոշումն ընդամենը այդ կողմի կարծիքն է: Այդ իսկ պատճառով՝ 
ներկայում մենք ձեռնպահ ենք մնում այդ գործերի վերաբերյալ հանգամանալից պարզաբանումներ և (կամ) 
մեկնաբանություններ տալուց: 

Ձեր հարցման առանձին հատվածների վերաբերյալ, այդուհանդերձ, կարող ենք նշել, որ. 
1. Ձեր հիշատակած, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Ռազմիկ Հախվերդյանին 

պատկանող՝ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայքնի վարչական սահմաններում 
գտնվող անշարժ գույքը համարժեք փոխհատուցմամբ օտարելու պահանջով քաղաքացիական գործի 
քննությունը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան, ներկայում 
կասեցված է մինչև վարչական դատարանի վարույթում քննվող՝ նույն վեճի առարկային վերաբերող մեկ այլ 
դատական գործի ավարտը: 

2. Յուրաքանչյուր քաղաքացիական գործի դատական քննության ընթացքում դատարանը 
կողմերին հնարավորություն է ընձեռում վեճը լուծել հաշտության համաձայնությամբ: Հնարավոր 
հաշտության համաձայնության գալու ուղղությամբ կողմերը կարող են միմյանց բազում առաջարկներ անել, 
այդ թվում՝ դրամական հատուցման, որոնք պարտադիր չէ, որ հիմնավորված լինեն հաշվարկներով: 
Հաշտության գալու փորձերի շրջանակներում կողմերի միմյանց արված առաջարկները (այդ թվում՝ 
դրամական հատուցման մասին) կարող են իրավական ուժ ստանալ միայն հաշտության համաձայնության 
կայացման և դատական ակտով դրա հաստատման դեպքում: Սակայն հաշտության չգալու փաստն ինքնին 
հաստատում է, որ հաշտության պայմանով մինչ այդ արված բոլոր առաջարկները որևէ իրավական կամ 
բարոյական ուժ այլևս չունեն ու հետագայում որևէ կերպ շահարկվել չեն կարող: 

 
Հարգանքով՝ 
 
Սահակ Կարապետյան 
«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության խորհրդի անդամ 
Խորհրդի քարտուղար 
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Հավելված 10. 
«Ազատություն» ռադիոկայանի լրագրող Նարե Ստեփանյանինի 2013 թ. հունիսի 27-ի գրության 

պատասխանը. 
Հարգելի Նարե 
Ի պատասխան Ձեր 2013 թ. հունիսի 27-ի գրության՝ հայտնում ենք հետևյալը. 
«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունում գործող անվտանգության տեխնիկայի կանոննե-

րով արգելվում է մարդկանց (բացառությամբ ջրատարը սպասարկող տեխնիկական անձնակազմի) մուտքը 
Թեղուտի կառուցվող լեռնահանքային համալիրի լցակուտային տնտեսության տարածքից Դուքանաձոր 
գետակի ջրերի հեռացման համար նախատեսված երկաթբետոնե փակ ջրատար: Փակ ջրատար մուտքի 
սահմանափակումը որևէ կերպ պայմանավորված չէ 2013 թ. հունիսի 24-ին պատերից մեկի մասնակի 
վնասումով: Այդ տեսակի ստորգետնյա հիդրոտեխնիկական կառույցներ մարդկանց մուտքի 
սահմանափակումներ անվտանգության նկատառումներով գործում են աշխարհի ցանկացած 
ձեռնարկությունում, որտեղ անվտանգության խնդիրները պատշաճ կանոնակարգված են: Դրանով 
պայմանավորված՝ Ձեր մուտքը փակ ջրատար թույլատրվել չի կարող:  

Ի լրումն «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության 2013 թ. հունիսի 26-ին մամուլի հաղորդագրությամբ 
(http://teghout.am/am/news/80.htm) տարածված տեղեկատվության՝ հայտնում ենք, որ, արձագանքելով 
ստացված տեղեկատվությանը, հունիսի 26-ին տեղում եղել և փակ ջրատարն ուսումնասիրել է ՀՀ ԱԻՆ Լոռու 
մարզային փրկարարական վարչության օպերատիվ խումբը: Այն, որ ջրատարի վնասված պատը վտանգ չի 
ներկայացնում, ջրի արտահոսք չի նկատվել, թունել մտնող և դուրս եկող ջրի քանակը նույնն է, ամրագրվել է 
նաև ԱԻՆ օպերատիվ խմբի կատարած ուսումնասիրության արդյունքում ՀՀ ԱԻՆ պաշտոնական կայքով 
հրապարակված տեղեկատվության մեջ (http://mes.am/index.php?obj_id=1999&nt=2): Հունիսի 26-ին 
տարածքում եղել և իրավիճակը լուսաբանող հեռուստառեպորտաժ է պատրաստել և հեռարձակել նաև 
Ալավերդու տեղական «Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերությունը 
(http://www.youtube.com/watch?v=XKJmXxSeC7U): Հեռուստառեպորտաժում տեսափաստագրված է փակ 
ջրատարի հետ կապված՝ արտաքին դիտման համար մատչելի ամբողջ իրադրությունը և մասնավորապես՝ 
ցուցադրված է, որ ջրատար մտնող և ջրատարից դուրս եկող ջրի քանակությունը գործնականում նույնն է: 

Լեռնահանքային համալիրի կառուցման ուղղությամբ ներկայում արվում են բացահանքի 
տարածքում հիմնական մակաբացման և հորատման, հարստացուցիչ ֆաբրիկայի՝ մանրացման և 
ֆլոտացիոն տեղամասերի և էներգամատակարարման մասնաշենքի շինարարության, պոչանքային 
տնտեսության պատվարի լիցքային, կոլեկտորի մոնտաժային և այլ աշխատանքներ, համալրվում է 
տեխնիկական պարկը: Լրացուցիչ հայտնում ենք, որ թափանցիկ տեղեկատվական քաղաքականություն 
վարելու և շահառուների հետ հարաբերությունները Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի 
առաջադրած կատարողական չափորոշիչներին համապատասխան կառուցելու նկատառումներով՝ 
ամսական կտրվածքով կազմվում և ընկերության պաշտոնական կայքով (http://teghout.am/am/news.htm) 
հրապարակվում է արված աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկանք: 

Ինչպես հանքի և պոչամբարի, այնպես էլ՝ Թեղուտի կառուցվող լեռնահանքային համալիրի այլ 
օղակների մասին ընդհանրական տեղեկատվություն կարող եք ստանալ՝ ծանոթանալով Թեղուտի 
լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի շինարարության և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման 
ծրագրի շահառուների ներգրավման պլանին, որը տեղակայված է «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության 
պաշտոնական կայքում՝ հետևյալ հղումով. (http://teghout.am/images/SEP_Arm.docx): Թեղուտի 
լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի շինարարության և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման 
ծրագրի մասին առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ՝ ծանոթանալով աշխատանքային 
նախագծին, որը տեղակայված է «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության պաշտոնական կայքում՝ հետևյալ հղումով. 
(http://teghout.am/am/workproject):  

Եթե սույն գրությամբ և բերված հղումներով տրամադրվող տեղեկատվությունն ուսումնասիրելուց 
հետո Ձեր ներկայացրած լրատվամիջոցն այդուհանդերձ անհրաժեշտ համարի լրագրողի և օպերատորի 
այցելությունը Թեղուտի կառուցվող լեռնահանքային համալիր, ապա առաջարկում ենք այցելության 
անհրաժեշտության հարցը, ժամկետները և այլ պայմանները համաձայնեցնելու նպատակով լրացուցիչ 
կապվել «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի հետ: 

 
Հարգանքով՝ 
 
«Թեղուտ» ՓԲ ընկերության  
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին 
03.07.2013 թ. 
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Հավելված 11. 
ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի բնակիչ Ռ. Մելքոնյանի 20.06.2013թ. հարցման պատասխանը. 
ՀՀ Քաղաքացի Ռ.Մելքոնյանին  
Հարգելի տիկին Մելքոնյան 
Ի պատասխան ձեր 2013 թվականի հունիսի 20-ով թվագրված գրության (այսուհետ՝ Գրություն)՝ 

հայտնում ենք հետևյալը. 
Մեր համոզմամբ, «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության (Ընկերություն) վարած թափանցիկ տեղեկատվական 

քաղաքականության պայմաններում՝ Գրության մեջ իրավական ակտերի վկայակոչմամբ տեղեկատվության 
պարտադիր տրամադրում «հարկադրելու» Ձեր փորձը պարզապես տարակուսանք կարող է առաջացնել: 
Գրության այդ հատվածի հետ կապված՝ Ձեզ տեղեկացնում ենք, որ.  

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 27.1 և 33.2 հոդվածներով սահմանվում է 
յուրաքանչյուր անձի անձնական կամ հասարակական շահերի պաշտպանության նկատառումներով 
իրավասու պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և պաշտոնատար անձանց 
դիմումներ կամ առաջարկություններ ներկայացնելու և ողջամիտ ժամկետում պատշաճ պատասխան 
ստանալու, ինչպես նաև իր առողջությանը և բարեկեցությանը նպաստող շրջակա միջավայրում ապրելու 
իրավունքներն ու շրջակա միջավայրն անձամբ և այլոց հետ համատեղ պահպանելու ու բարելավելու 
պարտավորությունը: Նույն հոդվածներով սահմանվում է, որ պաշտոնատար անձինք 
պատասխանատվություն են կրում բնապահպանական տեղեկատվությունը թաքցնելու կամ դրա 
տրամադրումը մերժելու համար: Հիշյալ իրավանորմերը, այնուամենայնիվ, չեն սահմանում առևտրային 
իրավաբանական անձի ու նրա գործադիր մարմնի կողմից  տեղեկատվություն տրամադրելու կամ 
համապատասխան հարցման պատասխանելու որևէ պարտավորություն: 

«Տեղեկատվության ազատության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածի 2-
րդ մասի համաձայն, օրենքի գործողությունը տարածվում է պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների, պետական հիմնարկների, բյուջեներից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների, ինչպես 
նաև հանրային նշանակության կազմակերպությունների և դրանց պաշտոնատար անձանց վրա: Հիշյալ 
օրենքը չի տարածվում առևտրային իրավաբանական անձանց ու նրա գործադիր մարմնի կողմից տեղեկա-
տվություն տրամադրելու դեպքերի ու կարգի վրա: 

«Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների 
ընդունման գործընթացին հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության 
մասին» (Օրհուսի) Կոնվենցիան համապատասխան պարտավորություններ է սահմանում միայն պետական 
մարմինների համար, այն չի սահմանում որևէ ոչ պետական իրավաբանական անձի կամ մարմնի իր 
գործունեությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու դեպքերն ու կարգը: 

«Թեղուտ գյուղի կանանց խորհուրդ» անվանումով իրավաբանական անձի վերաբերյալ որևէ 
պատշաճ տեղեկատվություն ստանալու մեր բոլոր ողջամիտ փորձերը որևէ արդյունք չեն տվել և մենք 
չունենք հիշյալ կազմակերպության կամ մարմնի անունից հանդես գալու համար ձեր լիազորությունները 
հաստատող որևէ փաստաթուղթ:  

Այնուամենայնիվ, հիմք ընդունելով այն, որ Գրության հեղինակը Ընկերության գործունեության 
ազդակիր համայնքի ներկայացուցիչ է, հարկ ենք համարում ընդհանրական նաև տեղեկացնել, որ. 

Որպես Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված իրավաբանական անձ՝ «Թեղուտ» ՓԲ 
ընկերությունն իրավունք ունի երրորդ անձանց անհիմն հավակնություններից զերծ պահելու նպատակով, 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ցանկապատել, պարսպապատել և 
այլ եղանակներով սահմանանշել իրեն պատկանող տարածքը, դրա մուտքերին տեղադրել դռներ, 
դարպասներ, անցակետեր և մուտքն ու ելքը վերահսկելու համար նախատեսված այլ միջոցներ:  

Միևնույն ժամանակ՝ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունն իր գործունեության ազդակիր համայնքների 
ներկայացուցիչներին չի համարում ընդամենը երրորդ անձիք և համայնքների հետ հարաբերությունները 
ձգտել և ձգտում է կառուցել այլ տրամաբանությամբ: Մասնավորապես՝ 2013 թ. հուլիսին Ընկերության 
տարածք մուտքերին դարպասների տեղադրումը պայմանավորված էր ոչ միայն և ոչ այնքան Ընկերությանը 
պատկանող գույքը երրորդ անձանց անիրավաչափ հավակնություններից պաշտպանելու նկատառումով, 
որքան՝ Ընկերության տարածքում մարդկանց անվտանգության պայմանների ապահովման հրամայականով: 
Ընկերությունը շահագրգիռ է, որ ինչպես անվտանգության այդ միջոցառումը, այնպես էլ Ընկերության 
գործունեության այլ տարրերը որևէ խոչընդոտ չառաջացնեն ազդակիր համայնքների համար և 
պատրաստակամ է հնարավոր այդպիսի խոչընդոտները վերացնելու և դրանց առաջացումն ապագայում 
բացառելու, առողջ գործընկերային հարաբերություններ հաստատելու նպատակով կառուցողական 
քննարկումներ ծավալել բոլոր շահառուների  հետ: Մասնավորապես՝ Ընկերությունը պատրաստակամ է 
ազդակիր համայնքների հետ քննարկել իր տարածքում գտնվող տեսարժան վայրեր այցելության հարմար 
երթուղիների, անվտանգության և այլ պայմանների հետ կապված հարցերը: 
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Վստահ ենք, որ նաև Ձեր գործուն մասնակցությամբ հնարավոր կլինի Ընկերություն – ազդակիր 
համայնքներ հարաբերությունները զարգացնել լիարժեք փոխըմբռնման հունով և տրամաբանությամբ: 

 
Հարգանքով՝ 
 
«Թեղուտ» ՓԲԸ 
Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին 
19.07.2013 թ. 
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Հավելված 12. 
«Ազատություն» ռադիոկայանի լրագրող Անուշ Մկրտչյանի 10.10.2013 թ. հարցմանը պատասխանը. 
Հարգելի Անուշ 
Ստորև ներկայացնում ենք Ձեր 10.10.2013 թ. գրությամբ ստացված հարցերի պատասխանները 
1. Հարց. 
Այսօր «Ի պաշտպանություն Թեղուտի» նախաձեռնության անդամները հերթական անգամ 

ահազանգեցին այն մասին, որ հանքավայրի շահագործման դեպքում բնկավայրում էկոլոգիական և 
առողջապահական աղետ է սպասվում: Այս համատեքստում «Վալլեքս գրուպը» շարունակո՞ւմ է պնդել, որ 
հաջորդ տարի հանքն այնուամենայնիվ շահագործվելու է: 

Պատասխան. 
Ազդակիր համայնքների վրա անցակալի ազդեցությունների բացառման կամ հնարավոր 

նվազագույնի հասցնելու տեսանկյունից Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման և պղինձ-
մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
պահանջներին համապատասխան: Ավելին՝ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը ոլորտի՝ համաշխարհային 
ընդգրկմամբ հեղինակություն ունեցող մասնագիտացված կազմակերպությունների հետ 
համագործակցաբար իրականացնում է ծրագրեր լեռնահանքային համալիրի կառուցումն ու գործունեությունը 
ազդակիր համայնքների համար նպաստավոր կերպով կազմակերպելու առումով առավել առաջադեմ 
միջազգային չափորոշիչների, մասնավորապես՝ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի առաջադրած 
կատարողական չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ: 

Լեռնահանքային համալիրի կառուցման աշխատանքները ներկայում մոտենում են ավարտին: 
Գործող ժամանակացույցի համաձայն գործարկումը և ապրանքային արտադրանքի թողարկումը 
նախատեսված է 2014 թ. ապրիլին: 

 
2. Հարց. 
Այսօր բնապահպան ակտիվիտները, վկայակոչելով թեղուտցիներին, ասում էին, որ վերջիններիս 

խոստացված աշխատանքով չեն ապահովել, իսկ նրանք, ովքեր «Վալլեքս գրուպից», այնուամենայնիվ, գործ 
են ստացել, աշխատավարձը խոստացվածից զգալի ցածր է: Որպես օրինակ նշվում էր 200.000 դրամի 
փոխարեն 70.000 դրամ աշխատավարձը: Ավելին մեջբերում եմ ակտիվիտների խոսքից՝ «եթե դուք 
չաշխատեք հանքում՝ մենք կբերենք շնողցիներին, եթե շնողցիները չաշխատեն՝ Աֆրիկայից սևամորթներ 
կբերենք»: Խնդրում եմ նշեք քանի թեղուտցու հետ են կնքվել պայմանգրեր և ինչ պայմաններով: 

Պատասխան. 
«Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունում աշխատողների թիվը սեպտեմբերի վերջի դրությամբ կազմել է 1200 

աշխատող, որից 147-ը՝ Թեղուտ գյուղի, 213-ը՝ Շնող գյուղի, 350-ը Ալավերդի քաղաքի, 378-ը՝ այլ 
համայնքների բնակիչներ են: Թեղուտի տնային տնտեսությունների երկու երրորդի գոնե մեկ անդամ 
հանդիսանում է «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի աշխատակից: Շնողի տնային տնտեսությունների մեկ երրորդի գոնե մեկ 
անդամ հանդիսանում է «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի աշխատակից: 

Միջին հաշվարկային աշխատավարձը օգոստոս ամսվա կտրվածքով ընկերությունում կազմել է 
շուրջ 245 հազ. ՀՀ դրամ: Ընկերության որևէ աշխատողի աշխատավարձի հաշվարկման վրա նրա 
բնակության կամ հաշվառման հասցեն որևէ գործնական ազդեցություն չի կարող ունենալ: Ընկերությունը 
որդեգրել է կադրային քաղաքականություն, որի շրջանակներում նոր աշխատողներ ներգավելիս այլ 
հավասար պայմաններում նախապատվությունը տրվում է հարակից համայնքների բնակիչներին: 

Տարաբնույթ բամբասանքների և դրանց հրապարակային հնչեցման բարոյական տեսանկյունները 
թողնում ենք առանց մեկնաբանության: 

 
3. Հարց. 
Ակտիվիտների պնդմամբ՝ թեղուտցիներն այսօր անգամ գյուղատնտեսությամբ չեն կարողանում 

զբաղվել, քանզի Վալլեքսը չի թույլատրում վերջիններիս արածացնել անասուններին արոտավայրերում: 
Ինչո՚՞ւ են տեղացիներին զրկել գյուղատնտսությամբ զբաղվելու իրավունքից: 

Պատասխան. 
«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունն իրատեսական հնարավորությունների 

շրջանակներում արել է ամեն ինչ ազդակիր համայնքներում տնտեսական գործունեության այլ տեսակների, 
մասնավորապես՝ գյուղատնտեսական գործունեության համար պայմանների վատթարացում թույլ չտալու 
համար: «Հասարակության ու պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ընթացակարգերի ապահովման, մասնավորապես, 
բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչված անշարժ գույքի առանձին միավորների դիմաց տրվելիք 
փոխհատուցման չափերը որոշելու նպատակով, Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի 
գնահատման գործունեությամբ զբաղվելու լիցենզիա ստացած և համապատասխան գործունեությամբ 

62 
 



 

զբաղվող անկախ գնահատողի միջոցով կատարվել է բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչված անշարժ 
գույքի շուկայական արժեքների գնահատում: Հողերի նախկին սեփականատերերին օրենքով սահմանված 
կարգով առաջարկվել է փոխհատուցում՝ նրանց պատկանող անշարժ գույքի շուկայական արժեքը 
տասնհինգ տոկոսով գերազանցող գումարի չափով: 

Նրանց նաև առաջարկվել է փոխանակման այլընտրանքային տարբերակ, որի շրջանակներում 
նրանք հնարավորություն են ունեցել հասարակության ու պետության կարիքների համար իրացվող իրենց 
անշարժ գույքի դիմաց ձեռք բերել դրանց շուկայական արժեքից տասնհինգ տոկոսով ավելի արժողությամբ 
գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներ՝ նույն համայնքների վարչական սահմաններում:  

 Հողերի նախկին սեփականատերերին հնարավորություն է տրվել շարունակել գյուղատնտեսական 
գործունեությունը նաև այն տարածքներում, որոնք արդեն պատկանում էին Ընկերությանը, բայց դեռևս 
դրանցում չէին սկսվել լեռնահանքային համալիրի համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծման 
աշխատանքները: Սկսած այն պահից, երբ այդ տարածքներում սկսվել են շինարարական և 
ենթակառուցվածքների ստեղծման այլ աշխատանքներ՝ դրանց հետագա օգտագործումը գյուղատնտեսական 
նպատակներով արգելվել է մարդկանց կյանքի և առողջության անվտանգության պատշաճ ապահովման 
նկատառումներով: 

Օբյեկտիվ ցուցանիշները վկայում են, որ ազդակիր համայնքներում գյուղատնտեսական գործի 
զարգացման վրա լեռնահանքային ծրագրի իրականացումն ունեցել է միայն դրական ազդեցություն: 2010-
2012թթ. երկու համայնքներում էլ անասնապահությունը տնային տնտեսությունների շրջանում ավելի լայն 
տարածում է ստացել. 2012թ.-ին Թեղուտում անասուն կամ թռչուն են պահել տնային տնտեսությունների 
69%-ը (53% 2010թ.-ին), իսկ Շնողում՝ 41%-ը (29% 2010թ.-ին): 2010թ. համեմատ 2012թ.-ին Թեղուտում 
անասունների բոլոր տեսակները քանակապես աճ են արձանագրել: 

 
4. Հարց. 
Ակտիվիտները պնդում են, որ իրավական առումով առնվազն 77 ներպետական, օրենսդրական 

ակտեր, ինչպես նաև միջազգային բազմաթիվ կոնվենցիաներ են խախտվել: Ընդունո՞ւմ եք այս պնդումները 
և արդյոք «Վալլեքս գրուպը» պատասխանատվության ենթարկվել է գոնե մեկ խախտման համար:  

Պատասխան. 
Նշված մեղադրանքները բացարձակապես անհիմն են. Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի 

ստեղծման և շահագործման ծրագիրը, ինչպես և «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների կողմից իրականացվող 
ցանկացած այլ ծրագիր, կյանքի է կոչվում ՀՀ օրենսդրության բոլոր պահանջներին համապատասխան: 

5. Հարց. 
Կխնդրեի ձեր կարծիքը հայտնել՝ հանքարդյունաբերությամբ տնտեսություն զարգացնելն արդյոք 

ավելի գերակա է մարդու առողջությանն ու բնության պահպանության նկատմամբ:  
Պատասխան. 
Ինչպես «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, այնպես էլ՝ «Վալլեքս» խմբի այլ 

ընկերությունները ղեկավարվում են այն սկզբունքով, որ տնտեսական զարգացման ծրագրերի 
իրականացումն առանց շրջակա միջավայրի վրա անցանկալի ազդեցությունների հնարավորությունը հաշվի 
առնելու և դրանք բացառելուն կամ միջազգային առաջադեմ չափորոշիչներին համապատասխան՝ 
նվազագույնի հասցնելուն ուղղված միջոցառումների պատշաճ իրականացման՝ պարզապես անթույլատրելի 
է: 

 
Հարգանքով՝ 
 
Վահրամ Ավագյան 
«Թեղուտ ՓԲԸ մամուլի խոսնակ  
10.10.2013 թ. 
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Հավելված 13. 
«Կենտրոն» հեռուստատեսության «Էկոլոգիկա» հաղորդման լրագրող Տաթև Դանիելյանի 18.11.2013 

թ. հարցման պատասխանը. 
Հարգելի Տաթև 
Ի պատասխան Ձեր 18.11.2013 թ. հարցման՝ հայտնում ենք հետևյալը. 
Նոյեմբերի 15-ին, ժամը 17–ի սահմաններում «Թեղուտ»  ՓԲ ընկերության կառուցվող 

հարստացուցիչ ֆաբրիկայի մոլիբդենի արտադրամասի շինարարության աշխատանքների ժամանակ մեկ 
հարկ բարձրությունից (3-րդ հարկից 2-րդ հարկ) վայր է ընկել և տարբեր աստիճանի մարմնական 
վնասվածքներ ստացել Արման Արամայիսի Ալիխանյանը: 

Դեպքից անմիջապես հետո, տուժողին առաջին բուժօգնություն է ցույց տրվել, որից հետո տուժողը 
տեղափոխվել է Ալավերդու բժշկական կենտրոն, այնուհետև տեղափոխվել է ք. Երևան, «Էրեբունի» 
բժշկական կենտրոն: 

2013 թ. նոյեմբերի 18-ի դրությամբ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունում, գրանցվել է 12 արտադրական 
դժբախտ դեպք՝ ընկերության աշխատողների մասնակցությամբ, որոնցից 2-ը՝ մահվան ելքով: Մահվան 
ելքով առաջին արտադրական դժբախտ դեպքը տեղի է ունեցել 2009 թ.: Դեպքի հետևանքով ստացած 
վնասվածքներից մահացել է Սամվել Պավլեի Խուդինյանը: Մահվան ելքով երկրորդ դեպքը տեղի է ունեցել 
2012 թ.: Դեպքի հետևանքով ստացված վնասվածքներից մահացել է Գագիկ Արշալույսի Քոչարյանը: Երկու 
դեպքում էլ դժբախտ դեպքի պատճառը եղել է անվտանգության տեխնիկայի կանոնների չպահպանումը 
տուժողների կողմից: Իրավապահ մարմինների կողմից այդ դեպքերի հետ կապված իրականացվել են 
համապատասխան վարույթներ, որոնց արդյունքներով քրեական գործի հարուցումը մերժվել է՝ 
հանցագործության դեպքի բացակայությամբ պայմանավորված: 

Ընկերության տարածքում մահվան ելքով ևս մեկ արտադրական դժբախտ դեպք և մեկ 
ճանապարհատրանսպորտային պատահար է տեղի ունեցել: 

2011 թ. ընկերության տարածքում տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար. Կամո 
Խեչիկյանն իրեն ամրակցված «ՄԱԶ 630305-250» մակնիշի մեքենայով երթևեկելիս կորցրել է մեքենայի 
կառավարումը, մեքենան դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, որի հետևանքով մեքենան շրջվել է, և Կամո 
Խեչիկյանը մահացել է:  

2013 թ. մահվան ելքով արտադրական դժբախտ դեպք է տեղի ունեցել Թեղուտի պղինձ-
մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի իրականացման նպատակով կառուցվող 
լեռնահանքային համալիրի «Մանրացման տեղամաս» պայմանական անվանումով շինարարական օբյեկտի 
տարածքում, որի մոնտաժման աշխատանքները կատարվում են պայմանագրային հիմունքներով 
ներգրավված կապալառու կազմակերպության՝ «Մետաղական կառուցվածքների գործարան» ԲԲ 
ընկերության  կողմից:  

«Մետաղական կառուցվածքների գործարան» ԲԲ ընկերության աշխատակից, 1989 թ. ծնված 
Սեյրան Եղիայի Առաքելյանը մետաղական կարկասի կրող կառուցվածքների շինարարական մոնտաժային 
աշխատանքներ կատարելիս վայր է ընկել մոտ 30 մ բարձրությունից և մահացել: 

Ինչպես Ձեզ հայտնել ենք նաև նախկինում, «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության և «Մետաղական 
կառուցվածքների գործարան» ԲԲ ընկերության միջև կնքված «Մետաղական կառուցվածքների մոնտաժ-
ման» մասին  պայմանագրի, ինչպես նաև ՀՀ գործող օրենսդրության համաձայն՝ կապալառու 
կազմակերպությունը լիակատար պատասխանատվություն է կրում աշխատանքների կատարմանը 
ներգրավված իր աշխատակիցների կողմից աշխատանքային (տեխնիկական) անվտանգության 
պահանջները պահպանելու համար:  

«Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը հետևողական է իր կողմից իրականացվող տնտեսական ծրագրերը 
աշխատանքի անվտանգության տեսանկյունից միջազգային առավել առաջադեմ չափորոշիչներին 
համապատասխանեցնելու հարցում և միջազգայնորեն ճանաչված փորձագիտական 
կազմակերպությունների ներգրավմամբ իրականացնում է միջոցառումների ծրագրեր ինչպես իր 
աշխատակիցների, այնպես էլ՝ ներգրավված կապալառու կազմակերպությունների աշխատակիցների կողմից 
աշխատանքի անվտանգության կանոնների պահպանման առավել բարձր մակարդակ ապահովելու 
ուղղությամբ: 

 
Հարգանքով՝ 
 
Վահրամ Ավագյան 
«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության 
Մամուլի խոսնակ 
21.11.2013 թ. 
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Հավելված 14. 
«Լոռու մարզ» թերթի լրագրող Արմենուհի Սադաղյանի 15.12.2013թ. հարցման պատասխանը. 
Հարգելի տիկին Սադաղյան 
Ստորև ներկայացնում ենք Ձեր հարցերի պատասխանները. 
1. Խնդրում եմ ընդհանուր տեղեկություններ հայտնեք «Էյ-Սի-Փի» ընկերության մասին. 
«Վալլեքս» խմբի «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությունը հիմնադրվել է 1997թ., հասցեն՝ 

ՀՀ, ք. Երևան, Խանջյան 19: Ընկերության ներդրումներով՝ Ալավերդու լեռնամետալուրգիական կոմբինատի 
որոշ արտադրական ենթակառուցվածքների հիման վրա ստեղծվել և գործարկվել է պղնձաձուլական 
գործարան: Գործարանի հասցեն՝ ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաք, Կիրովի 4: Ընկերությունն ունի շուրջ 
670 աշխատող: Պղնձաձուլական գործարանի արտադրական հզորությունները թույլ են տալիս տարեկան 
վերամշակել շուրջ 50 հազար տոննա խտանյութ և արտադրել շուրջ 10 հազար տոննա անզուտ պղինձ: 
Ընկերության արտադրանքն ամբողջությամբ իրացվում է միջազգային շուկաներում. ներկայում այն գնվում է 
գերմանական Aurubis ընկերության կողմից, որի հետ «Վալլեքս» խմբի ընկերություններն ունեն 
արդյունավետ համագործակցության երկարամյա փորձ:  

2. Բնապահպանական խնդիրների լուծման ուղղությամբ ի՞նչ միջոցառումներ եք 
իրականացրել: 

Իր գործունեության առաջին իսկ օրից ընկերությունը ծրագրեր է իրականացրել Ալավերդու 
պղնձաձուլական գործարանի աշխատանքի արդյունքում հնարավոր  բնապահպանական խնդիրները 
մեղմելու ուղղությամբ: Արդյունավետ միջոցառումներ են իրականացվել շրջակա ջրային միջավայր 
արտանետումները կանխելու համար, և այսօր ներդրված տեխնոլոգիական լուծումները ջրային ավազան 
արտահոսքեր չեն ենթադրում: Սակայն, ցավոք, նույնը չի կարելի ասել մթնոլորտի վրա անցանկալի 
ազդեցությունների բացառման առումով: Այդ խնդիրն արմատական լուծում չի գտել՝ պայմանավորված մի 
շարք հանգամանքներով: Արմատական լուծման իրատեսական հնարավորությունների բացակայության 
պայմաններում ընկերությունն ընտրել է գազերի արտանետման աղբյուրը մոտ 220 մետրով բարձրացնելու 
տարբերակը: Այդ միջոցառման շնորհիվ 2011 թ. աշնանից սկսած՝ Ալավերդի քաղաքի վրա գործարանի 
աշխատանքի արդյունքում առաջացող բնապահպանական բեռն էապես նվազել է՝ ընդհուպ մոտենալով 
թույլատրված սահմանային քանակներին:  

3. Ի՞նչ միջոցառումներ է իրականացնում ընկերությունը սոցիալական քաղաքականության 
շրջանակներում 

Տասնամյակներ շարունակ լինելով տարածաշրջանի խոշորագույն արդյունաբերական 
ձեռնարկությունը՝ պղնձաձուլական գործարանը նշանակալից մասնակցություն է ունեցել հարակից 
համայնքների տնտեսական կյանքում և սոցիալական օժանդակության, մշակութային, կրթական և այլ 
միջոցառումներ իրականացրել այդ համայնքներում: Այդ ավանդույթը շարունակվել է նաև «Վալլեքս» խմբի 
կողմից: Խմբի ընկերությունների կողմից Լոռու մարզում իրականացվող կորպորատիվ սոցիալական 
պատասխանատվության ծրագրերը համակարգելու նպատակով 2005 թ. ստեղծվել է «Մանես» 
բարեգործական հիմնադրամը: 2013 թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ հիմնադրամն իրականացրել է ավելի 
քան մեկ միլիարդ ՀՀ դրամ ֆինանսական ծավալով ծրագրեր, որոնք ուղղված են եղել ինչպես անապահով 
ընտանիքներին սոցիալական օժանդակությանը, Լոռու մարզի տարբեր համայնքներում կրթական, 
մշակութային միջոցառումների իրականացմանը, այնպես էլ համայնքներում փողոցների բարեկարգման, 
լուսավորության ապահովման աշխատանքներին աջակցությանն ու «Վալլեքս» խմբի կորպորատիվ 
սոցիալական պատասխանատվության քաղաքականության առաջնահերթություններից բխող այլ նպատակ-
ների: Որոշ դեպքերում ընկերությունը սոցիալական ծրագրերի իրականացմանը միջոցներ է հատկացրել 
նաև ուղղակիորեն՝ ի լրումն հիմնադրամին տրամադրվող միջոցների: 

4. Ի՞նչ հեռանկարներ ունի Ալավերդու գործարանը: Գործարանի աշխատանքի դադարեցման 
և աշխատատեղեր կորցնելու մտավախություններ են տարածվել Ալավերդու ազգաբնակչության շրջանում: 
Այս համատեքստում՝ որքանո՞վ է երաշխավորված գործարանի աշխատանքի շարունակականությունը:  

Սկսած 1997 թ., երբ «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների ներդրումներով Ալավերդու 
լեռնամետալուրգիական կոմբինատի որոշ արտադրական հզորությունների բազայի վրա Ալավերդիում 
վերսկսվեց պղնձի ձուլումը, այս գործունեությունն իրականացվել է գործնականում առանց տնտեսական 
կայունության պաշարի: Անցած շուրջ 17 տարիների ընթացքում գործարանն ուղղակիորեն խուսանավել է 
շահութաբերություն-վնասաբերություն եզրագծին, և երկարաժամկետ հեռանկարում ինչպես տնտեսական, 
այնպես էլ բնապահպանական գործոններով պայմանավորված՝ գործարանի աշխատանքի 
շարունակականությունը ցավոք երբեք երաշխավորված չի եղել: 

Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կողմից արտադրանքի թողարկման՝ 2014թ. ակնկալվող 
մեկնարկը գործնականում կլուծի Ալավերդու պղնձաձուլարանի համար հումքի ֆիզիկական մատչելիության 
խնդիրը: Սակայն խտանյութի վերամշակման ձևավորված պայմանները միջազգային շուկայում այսօր 
այնպիսին են, որ Թեղուտում արտադրվող պղնձի խտանյութի գնման Ալավերդու պղնձաձուլարանի կողմից 
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առաջարկվող հնարավոր պայմանների մրցունակությունը երկարաժամկետ հեռանկարում կրկին 
երաշխավորված չէ:  

Այս հարցում որոշակի լավատեսություն են տալիս խտանյութի վերամշակման պայմանների բարե-
լավման՝ միջազգային շուկաներում վերջերս նկատվող միտումները, և եթե դրանք կայուն լինեն, ապա 
Ալավերդու պղնձաձուլարանի կողմից առաջարկվող պայմաններն առավել մրցունակ կդառնան: Չնայած այն 
հանգամանքին, որ Թեղուտի լեռնահանքային համալիրում արդեն իսկ աշխատանքով ապահովված են շուրջ 
1300 մարդ, այդ թվում՝ 450 ալավերդցիներ, «Վալլեքս» խմբի ընկերությունները գիտակցում են Ալավերդու 
պղնձաձուլական գործարանի դերն Ալավերդի քաղաքի և հարակից համայնքների սոցիալ-տնտեսական 
կայունության պահպանման գործում և ինտենսիվորեն ուսումնասիրում են պղնձաձուլական գործունեության 
շարունակման կամ գործարանի արտադրական հզորությունների հիման վրա՝ լեռնահանքային 
արդյունաբերությունը սպասարկող այլ արտադրության կազմակերպման հնարավորությունները: 

 
Հարգանքով՝ 
 
Վահրամ Ավագյան 
«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների մամուլի խոսնակ 
17.12.2013թ. 
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Հավելված 15. 
«Ա1+» հեռուստաընկերության լրագրող Տաթևիկ Ազիզբեկյանի 11.01.2014 թ. հարցման 

պատասխանը. 
 
Հարգելի Տաթևիկ 
Ստորև տրված են Ձեր 11.01.2014 թ. գրությամբ ներկայացված հարցերի պատասխանները. 
1. Հարց. 
Ե՞րբ է շահագործվելու Թեղուտի հանքը։ 
 
Պատասխան. 
Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրից հանքաքարի արդյունահանումը, հարստացուցիչ 

ֆաբրիկայում վերամշակումը և պղնձի ու մոլիբդենի խտանյութերի արտադրությունը նախատեսվում է սկսել 
2014 թ. կեսերին: 

 
2. Հարց. 
Ի՞նչ աշխատանքներ են այս պահին կատարվում։  
 
Պատասխան. 
Շինարարական և սարքավորանքի մոնտաժման աշխատանքներ են կատարվում հարստացուցիչ 

ֆաբրիկայի ֆլոտացիոն, մանրացման, խոշոր ջարդման, մոլիբդենի ստացման, խտացման 
արտադրամասերում ջարդված հանքաքարի պահեստում և այլ կառուցվածքային միավորներում: Կառուցվում 
է պոչանքային տնտեսության առաջնային պատվարը, պոչատար խողովակաշարը, պարզեցված ջրի 
ավազանը: Կառուցման ընթացքում են նաև լեռնահանքային համալիրի այլ օղակներ: 

Իրականացվում են մակաբացման աշխատանքներ: 
Իրականացվում են աշխատանքներ լեռնահանքային համալիրի կառուցման և գործունեության 

ծրագիրը շրջակա միջավայրի պահպանության և աշխատանքի անվտանգության ապահովման 
տեսանկյուններից Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի կողմից առաջադրված չափորոշիչներին 
առավել լիարժեք համապատասխանեցնելու ուղղությամբ: 

Ընթացքում է Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման և գործունեության նպատակով 
անտառային ծածկույթի հատմամբ անտառային տնտեսությանը հասցվող վնասի հատուցման ծրագրի 
իրականացումը, որի շրջանակներում ծառատունկ և հետագա խնամքի աշխատանքներ են կատարվում 
հատվող մակերեսի կրկնակիին հավասար գումարային մակերեսով տարածքներում: 

Ընթացքում են նաև Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման և պղինձ-մոլիբդենային 
հանքավայրի շահագործման ծրագրի շահառուների ներգրավման պլանով նախատեսված աշխատանքները: 
Պլանը «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության կողմից մշակվել և կենսագործվում է շահառուների ներգրավման 
գործընթացը ևս Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի առաջադրած չափորոշիչներին 
համապատասխան իրականացնելու նպատակով: Պլանի շրջանակներում առաջիկա հանդիպումը՝ 
շահառուների բոլոր խմբերի ներկայացուցիչների ներգրավմամբ, տեղի է ունենալու 2014թ. հունվարի 17–ին, 
ժամը 15:00–ին, ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի մշակույթի տան դահլիճում: Այդ հանդիպման օրվա, վայրի, 
օրակարգի և այլ պայմանների մասին «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը 2013թ. դեկտեմբերի 23-ին տարածել է 
հայտարարություն: Օգտվելով առիթից՝ 2014թ. հունվարի 17–ի հանդիպմանը հրավիրում ենք մասնակցելու 
նաև «Ա1+» հեռուստաընկերության ներկայացուցիչներին: 

 
3. Հարց. 
Այլ երկրներից են աշխատողներ բերվելո՞ւ, թե շրջակա գյուղերից։  
 
Պատասխան. 
2013թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերություն ունի 1287 աշխատող, այդ թվում՝ 

161 աշխատող՝ հարակից Թեղուտ գյուղից, 235 աշխատող՝ հարակից Շնող գյուղից, 438 մարդ՝ ՀՀ Լոռու 
մարզի Ալավերդի քաղաքից: Մնացած աշխատողների գերակշիռ մասը ևս ՀՀ Լոռու մարզի այլ 
համայնքների ներկայացուցիչներ են: Ընկերությունը ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող ընդամենը 11 աշխատող 
ունի, որոնցից 7-ը՝ ազգությամբ հայ:  

Լեռնահարստացուցիչ համալիրի գործառնության մեկնարկի և արտադրության սկզբնական 
փուլերում, հարստացուցիչ ֆաբրիկայի բարդ սարքավորանքի պատշաճ գործառնություն ապահովելու և 
երաշխիքային սպասարկման պայմաններին բավարարելու նկատառումներով նախատեսվում է 
աշխատակազմում ներգրավել մասնագետներ նաև այլ երկրներից: Սարքավորանքի տեղադրման և 
համալարման աշխատանքների նկատմամբ մասնագիտական վերահսկողություն իրականացնելուն զուգա-
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հեռ՝ տեղացիների մասնագիտական վերապատրաստման խնդիր կդրվի արտերկրից ներգրավված 
մասնագետների առջև՝ արտերկրից ներգրավված մարդկային ներուժը հնարավորինս կարճ ժամկետներում 
տեղացիներով փոխարինելու նպատակով: 

 
Հարգանքով՝ 
 
Վահրամ Ավագյան 
«Թեղուտ» ՓԲԸ մամուլի խոսնակ 

  

68 
 



 

Հավելված 16. 
«Հետք» էլեկտրոնային թերթի Լոռու մարզի թղթակից Լարիսա Փարեմուզյանի 13.01.2014թ. 

գրությամբ ներկայացված հարցման պատասխանը. 
 
Հարգելի տիկին Փարեմուզյան 
 
Ստորև տրված են Ձեր 13.01.2014թ. գրությամբ ներկայացված հարցերի պատասխանները. 
 
1. Հարց. 
«Թեղուտ» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի 12.02.2013թ.-ի հրամանով հաստատված շահառուների ներ-

գրավման պլանում հայտնվում է, որ «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն արել է առավելագույնը ազդակիր համայնքերում 
գյուղատնտեսության զարգացման համար: Խնդրում եմ հայտնել այդ միջոցառումների մասին: 

 
Պատասխան. 
Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի 

շահագործման ծրագրի շահառուների ներգրավման պլանում նշված է, որ արվել է առավելագույնը ոչ թե 
ազդակիր համայնքերում գյուղատնտեսության զարգացման համար, այլ՝ այն բանի համար, որ ընկերության 
գործունեության հետևանքով բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչված և իրացվող անշարժ գույքի որևէ 
սեփականատեր չենթարկվի համապատասխան հողատարածք չունենալու ու դրա պատճառով գյուղատնտե-
սական բնույթի գործունեությունը շարունակելու հնարավորության բացակայության ռիսկին: Նույն 
փաստաթղթում նշված են նաև այն միջոցառումները, որոնք հիմք են տալիս նման եզրահանգման համար:  

Այլ հարթակներ օգտագործելով՝ ընկերության բարձրագույն ղեկավարությունը և այլ 
ներկայացուցիչներ բազմիցս հայտարարել են հիմնադիր կապիտալում մասնակցության և այլ միջոցներով 
գյուղատնտեսական ծրագրերին աջակցության՝ ընկերության պատրաստակամության մասին: Այդ պատրաս-
տակամությունը կա նաև այսօր, և «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը պատրաստ է ցանկացած 
շահագրգիռ անձի հետ կառուցողական քննարկման ինչպես ազդակիր, այնպես էլ հարակից այլ համայնքնե-
րում գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացմանն օժանդակելու հեռանկարային նախընտրելի ուղիների 
վերաբերյալ: 

 
2. Հարց. 
Որքա՞ն մարդ է Թեղուտ գյուղից ներկայում աշխատում «Թեղուտ» ՓԲԸ-ում: 
 
Պատասխան. 
2013թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերություն ունի 1287 աշխատող, այդ թվում՝ 

161 աշխատող՝ հարակից Թեղուտ գյուղից, 235 աշխատող՝ հարակից Շնող գյուղից, 438 մարդ՝ ՀՀ Լոռու 
մարզի Ալավերդի քաղաքից: Մնացած աշխատողների գերակշիռ մասը ևս ՀՀ Լոռու մարզի այլ 
համայնքների ներկայացուցիչներ են: 

 
3. Հարց. 
Երբ է նախատեսվում շահագործել Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրը: 
 
Պատասխան. 
Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրից հանքաքարի արդյունահանումը, հարստացուցիչ 

ֆաբրիկայում վերամշակումը և պղնձի ու մոլիբդենի խտանյութերի արտադրությունը նախատեսվում է սկսել 
2014 թ. կեսերին: 

 
4. Հարց. 
Ի՞նչ նպատակ է հետապնդում Թեղուտի Ձորիգյուղի հանդամասից մինչև ընկերության բետոնի 

արտադրամաս շուրջ 2 կմ երկայնքով Շնող գետի փշալարերով շրջափակումը: Շնող գետը ընկերության 
ազդակիր համայնքերի՝ Շնողի և Թեղուտի համար հանդիսանում խմելու և ոռոգման ջրամատակարարման 
աղբյուր: Որ որոշման հիման վրա է ընկերությունը Շնող գետը շրջափակել: Տեղյա՞կ է ընկերությունը, որ 
Թեղուտի անասնատերերը պարտադրված իրենց անասունները ջուրն են տանում գյուղից 2 կմ 
հեռավորության վրա գտնվող Ձորիգյուղ հանդամասի գետի մոտ:  

 
Պատասխան. 
«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը ցանկապատել, սահմանանշել կամ որևէ այլ ձևով 

սահմափակել է մարդկանց և կենդանիների մուտքը բացառապես այն տարածքներ, որոնց նկատմամբ ունի 
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ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան իրավունքներ: Նման սահմանափակումներն անհ-
րաժեշտ են ինչպես ապօրինի ոտնձգություններից ընկերության սեփականության անձեռնմխելիությունն 
ապահովելու, այնպես էլ՝ մարդկանց և կենդանիների կյանքին և առողջությանը սպառնացող հնարավոր 
վտանգները բացառելու նպատակով՝ ընկերության տարածք մուտքը կանոնակարգելու համար: Այդ 
միջոցառումների հնարավոր ազդեցությունները մեղմելու նպատակով իրականացվել են մի շարք 
միջոցառումներ: Մասնավորապես՝ ազդակիր համայնքների տարածքներում անասնապահությամբ զբաղվող 
սուբյեկտների համար պայմանների վատթարացում թույլ չտալու նկատառումով, նրանց հետ  
համաձայնեցված վայրերում ընկերության օժանդակությամբ ապահովվել են լրացուցիչ տեխնիկական 
միջոցներ անասուններին ջուր տալու համար: 

 
5. Հարց. 
Թեղուտի գյուղապետ Ֆրունզե Նորեկյանի տեղեկացմամբ «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի տնօրինությունը 

2010թ.-ին թեղուտցիներին խոստացել է վերանորոգել գյուղի դպրոցի մարզադահլիճը, որից ներկայումս 
հրաժարվում է: Որն է դրա պատճառը:  

 
Պատասխան. 
«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրինությունը կամ որևէ այլ լիազորված 

ներկայացուցիչ երբևէ չի խոստացել, որ ընկերությունը կօժանդակի գյուղի դպրոցի մարզադահլիճը 
վերանորոգելու աշխատանքներին:  

Թեղուտի դպրոցի հիմնանորոգման նպատակով 2010 թ.-ին ընկերությունը «Մանես» հիմնադրամի 
միջոցով 6.1 մլն դրամի չափով նվիրաբերություն է արել, ինչը հնարավոր է դարձրել ՀՀ սոցիալական 
ներդրումների հիմնադրամի կողմից շուրջ 108 մլն ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով՝ դպրոցի հիմնանորոգման 
աշխատանքների իրականացումը:  

Որքանով մեզ հայտնի է, այդ աշխատանքների շրջանակներում դպրոցի մարզադահլիճի 
հիմնանորոգում նախատեսված չի եղել, սակայն ներգրավված շինարարական կազմակերպության կողմից 
ապամոնտաժվել է նաև այդ դահլիճի ներքին կահավորանքը՝ դրանով  համայնքին կանգնեցնելով դահլիճի 
հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման անհրաժեշտության փաստի առաջ:  

2008 թվականից ի վեր ընկերությունը Թեղուտ և Շնող համայնքների դպրոցներին «Մանես» 
հիմնադրամի միջոցով ցուցաբերել է նաև այլ ֆինանսական օժանդակություն՝ շուրջ 19.5 մլն ՀՀ դրամ 
ընդհանուր ծավալով, ինչն ուղղվել է լաբորատոր փորձասարքերի և այլ գույքի, գրենական պիտույքների և 
այլ դպրոցական պարագաների ձեռքբերմանը, վաստակաշատ  ուսուցիչների պարգևատրմանը, տոնական 
միջոցառումների կազմակերպմանը: 

 
6. Հարց. 
Ինչո՞ւ է կրկին թեղուտցիների համար անմատչելի դարձել Թեղուտի Բարձրել մատուռի (խաչի) 

ճանապարհը: 
 
Պատասխան.  
Թեղուտցիների համար Բարձրյալ խաչ եկեղեցի այցելելու ամրագրված սահմանափակումներ չեն 

եղել և չկան: Առանձին դեպքերում «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության տարածք այդ նպատակով 
Թեղուտ և Շնող համայնքների ներկայացուցիչների մուտքի թույլտվությունը կարող է կարճ ժամանակով 
հետաձգվել եկեղեցի տանող ճանապարհին կատարվող աշխատանքների ընթացքում՝ այցելուի կյանքին և 
առողջությանը որևէ վտանգ սպառնալը բացառելու նպատակով: Սակայն նույնիսկ այդպիսի կարճաժամկետ 
հետաձգումներ անցած ժամանակահատվածում չեն գրանցվել: 

 
7. Հարց. 
Տեղյա՞կ է արդյոք «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն ազդակիր Թեղուտ համայնքի սոցիալ-տնտեսական 

հիմնախնդիրներին և ինչպես է պատրաստվում աջակցել դրանց լուծմանը: 
 
Պատասխան. 
Իր գործունեության առաջին իսկ օրից «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունն ազդակիր 

համայնքների սոցիալ-տնտեսական իրադրության  դիտարկումների, համայնքների ներկայացուցիչների հետ 
երկխոսության և այլ հնարավոր եղանակներով տեղեկատվություն է ստացել առկա խնդիրների մասին: 
2013թ. ընկերությունը ՀՀ-ում գործող մասնագիտացված ընկերություններից մեկին պատվիրել է ազդակիր 
համայնքներում սոցիալ-տնտեսական իրադրության մանրամասն ուսումնասիրություն՝ առավել հանգա-
մանալից և հանրանշանակ պատկեր ստանալու նպատակով: Դրա արդյունքներով մասնավորապես պարզ է 
դարձել, որ Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շա-
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հագործման ծրագրի իրականացումը դրական զգալի ազդեցություն է ունեցել համայնքների տնտեսական 
կյանքի վրա և մեղմացրել սոցիալական լարվածությունը: «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն համայնքներում գտնվող միակ 
արդյունաբերական ձեռնարկությունն է և խոշորագույն գործատուն: Թեղուտի տնային տնտեսությունների 
երկու երրորդի և Շնողի տնային տնտեսությունների մեկ երրորդի շրջանում տնային տնտեսության գոնե մեկ 
անդամ հանդիսանում է «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի աշխատակից:  

«Թեղուտ» ՓԲԸ-ի կողմից Թեղուտ և Շնող համայնքներից աշխատակիցներին ընդհանուր 
աշխատավարձային վճարումները միայն 2010-2012թթ. ժամանակահատվածում կազմել են շուրջ 1.4 միլիարդ 
ՀՀ դրամ:  

Տնային տնտեսություններ մուտք եղած աշխատավարձերի, համայնքների բյուջեներ կատարված 
վճարումների, համայնքներում գործող արտադրողներից որոշ արտադրատեսակների գնումների և այլ 
ճանապարհներով ընկերության կողմից համայնքերի տնտեսական կյանք ներմղված միջոցները հանգեցրել 
են նրան, որ դրական տեղաշարժեր են գրանցվել նաև տնտեսության այլ բնագավառներում: 
Մասնավորապես՝ ազդակիր երկու համայնքներում էլ լեռնահանքային ծրագրի իրականացմանը զուգահեռ 
աճել են  գյուղատնտեսական արտադրատեսակների արտադրության ծավալները: 

Ի լրումն այն դրական ազդեցության, որ ընկերության գործունեությունն ունեցել է ազդակիր 
համայնքների տնտեսական կյանքում, սոցիալական իրադրության բարելավման նպատակով միջոցներ են 
հատկացվել նաև կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերի շրջանակներում: «Մանես» 
բարեգործական հիմնադրամը, որը կոորդինացնում և համակարգում է «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների 
սոցիալական ծրագրերին ուղղվող միջոցները Լոռու մարզում, Թեղուտ և Շնող համայնքներում 
իրականացրել է շուրջ 120 մլն ՀՀ դրամ ընդհանուր ֆինանսական ծավալով սոցիալական ծրագրեր:  

Ընկերությունը հաստատակամ է ազդակիր համայնքներում իրականացվող սոցիալական 
քաղաքականությունը բարելավելու և համայնքների կարիքներին առավել համարժեք դարձնելու հարցում: 
Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահա-
գործման ծրագրի շահառուների ներգրավման պլանով նախատեսված՝ շահառուների հետ հանդիպումների 
շրջանակներում քննարկվել է նաև ազդակիր համայնքներում ընկերության իրականացրած սոցիալական 
քաղաքականության առաջնահերթությունների հարցը և համայնքների ներկայացուցիչներին ինչպես այդ 
հարթակում, այնպես էլ այլ ձևաչափերով հնարավորություն է տրված ներկայացնելու առաջարկներ 
ընկերության սոցիալական ծրագրերը համայնքների կարիքներին առավել համարժեք թիրախավորելու 
վերաբերյալ: 

  
8. Հարց. 
Թեղուտ համայնքի ավագանի Ավետ Ավետյանը գտնում է, որ «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի գործունեության 

արդյունքում Թեղուտը իր գյուղատնտեսական անբարենպաստ պայմաններով այլևս չի կարող զարգանալ, 
ուստի Թեղուտի զարգացման հետագա պատասխանատվությունը պետք է իր վրա վերցնի «Թեղուտ» ՓԲԸ-
ն: Ինչպես է վերաբերվում ընկերությունը այս առաջարկին:  

 
Պատասխան. 
Թերևս լրացուցիչ պարզաբանման կարիք կա այն բանում, թե ինչ նկատի ունի ավագանու 

հարգարժան անդամը «գյուղատնտեսական անբարենպաստ պայմաններ» ասելով, և ինչ կարող է նշանակել 
«պատասխանատվություն վերցնել համայնքի զարգացման համար» արտահայտությունը: Եթե դա պետք է 
հասկանալ այն համատեքստում, որ, չնայած գյուղատնտեսական ոլորտի օբյեկտիվ ցուցանիշների՝ վերջին 
շրջանում գրանցված աճին, Թեղուտ համայնքի տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ հեռանկարը 
կապվում է արդյունաբերության՝ կառուցվող հզոր լեռնահանքային համալիրի գործունեության հետ, ապա 
դրա հետ չի կարելի չհամաձայնել: 

Ցանկացած պարագայում «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունն ապահովել է ազդակիր 
համայնքների զարգացման ծրագրերի ծիրում ողջամիտ և կառուցողական առաջարկներ ընկերությանը 
ներկայացնելու մի շարք հարթակներ ինչպես ազդակիր համայնքների տեղական ինքնակառավարման մար-
մինների, այնպես էլ՝ ցանկացած այլ ներկայացուցչի և շահառուի համար և եթե կան այդպիսի առաջարկներ, 
ապա դրանք պետք է ներկայացվեն մեզ: Մենք պատրաստակամ ենք դրանք քննարկելու: 

 
Հարգանքով`  
 
Վահրամ Ավագյան 
«Թեղուտ» ՓԲԸ մամուլի խոսնակ 
15.01.2014թ. 
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Հավելված 17. 
«Էկոլուր» տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության ecolur.org կայքում 23.01.2014 թ. 

տեղակայված «Թեղուտցիներ` մեր վարչապետը բյուջեից 15 միլիոն դոլար ծախսեց կովերի կուրծքը լվանալու 
խորհրդի համար, սրանք համեստ են, դրամով են խոսում» վերնագրով հրապարակմանը արձագանքի 
տեքստը. 

Հարգելի գործընկերներ 
Հաշվի առնելով ecolur.org կայքում 23.01.2014 թ.տեղակայված «Թեղուտցիներ` մեր վարչապետը 

բյուջեից 15 միլիոն դոլար ծախսեց կովերի կուրծքը լվանալու խորհրդի համար, սրանք համեստ են, դրամով 
են խոսում» վերնագրով հոդվածում հրապարակված տեղեկություններն ու հոդվածի ընդհանուր 
ոճաբանությունը, հարկ ենք համարում հայտնել հետևյալը. 

2013 թ. ընթացքում «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների կողմից «Մանես» բարեգործական 
հիմնադրամի միջոցով կամ ուղղակիորեն իրականացված ծախսերն ունեն հետևյալ կառուցվածքը (որոշ 
համեմատաբար փոքրածավալ ծախսեր ներառված չեն). 

 
1. Տեղական հեռուստաընկերությունների եթերը Թեղուտ և Շնող համայնքներում ապահովելու 

համար հեռուստատեսային կապուղու ստեղծում՝ հեռուստատեսային աշտարակների կառուցում, ընդունիչ և 
հաղորդիչ սարքերի ձեռք բերում, ներմուծում, մաքսազերծում, մոնտաժում, սպասարկման 
ենթակառուցվածքների ապահովում – 47 մլն ՀՀ դրամ (աշխատանքները և համապատասխան ծախսերը 
կատարվել են 2012թ. – 2013 թթ. ընթացքում, և կատարված ներդրումների վերջնական չափը հստակեցվել է 
2013 թ. մայիսին) 

2. Աջակցություն տեղական հեռուստաընկերություններին Թեղուտ և Շնող համայնքներում 
եթերի հեռարձակման համար – 5.4 մլն ՀՀ դրամ 

3. Շնող և Թեղուտ համայնքների կարիքների համար աղբամանների ապահովում – 2.8 մլն ՀՀ 
դրամ  

4. Շնող և Թեղուտ համայնքների դպրոցների համար  լաբորատոր փորձասարքերի 
ձեռքբերում  1.9 մլն ՀՀ դրամ  

5. Թեղուտ համայնքում փոքր բիզնեսի զարգացման ծրագրերին օժանդակության 
նպատակով փոխառության տրամադրում – 1.8 մլն ՀՀ դրամ 

6. Թեղուտ համայնքի դպրոցի ռազմագիտության կաբինետ նորոգում – 1.5 մլն ՀՀ դրամ 
7. Շնողի և Թեղուտի մշակույթի կենտրոնների համար վարագույրների և էկրանների ձեռք 

բերում և մոնտաժում – 1 մլն ՀՀ դրամ 
8. Շնողի մշակույթի կենտրոնի համար ձայնային սարքավորումների ձեռքբերում և 

մոնտաժում – 0.9 մլն ՀՀ դրամ 
9. Շնող և Թեղուտ համայնքների 180 տնային տնտեսության համար ալեհավաքների և դրանց 

հետ կապված այլ սարքավորումների ձեռք բերում և մոնտաժում – 0.9 մլն ՀՀ դրամ 
10. Օժանդակություն Շնողի գյուղապետարանին՝ շախմատի խմբակի աշխատանքն 

ապահովելու համար – 0.8 մլն ՀՀ դրամ 
11. Թեղուտ և Շնող համայնքների դպրոցների վաստակաշատ ուսուցիչներին պարգևատրում 

գիտելիքի օրվա առթիվ – 0.6 մլն ՀՀ դրամ 
12. Շնող համայնքի տարածքում, Թեղուտ և Շնող համայնքների ճանապարհի մերձակա 

հատվածում 4 տեղանոց մեխանիկական կարուսելի և 3 հատ ճոճանակների ձեռք բերում և տեղադրում – 0.5 
մլն ՀՀ դրամ 

13. Շնող և Թեղուտ համայնքներում գործող «Երազ, երազ աշխարհ» պարի ուսումնական 
կենտրոնի համար պարի հագուստների ձեռք բերում – 0.3 մլն ՀՀ դրամ 

14. Թումանյանի տարածաշրջանի դպրոցականների Շնողում կազմակերպված շախմատի 
առաջնության կազմակերպում – 0.3 մլն ՀՀ դրամ 

15. «Գարեգին Նժդեհ» ֆիլմի ցուցադրման ծախսեր, Շնող և Թեղուտ համայնքներում – 0.2 մլն 
ՀՀ դրամ: 

Ընդամենը՝ 65.9 մլն ՀՀ դրամ 
 
Եթե ս.թ. հունվարի 17-ին ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի մշակույթի կենտրոնում կազմակերպված 

Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի 
շահագործման ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացման շահագրգիռ հանրության ներկայացուցիչների 
հանդիպման շրջանակներում «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության համապատասխան ներկայացուցչի զեկույցը 
բավականաչափ մանրամասն չի եղել իրականացված ծախսերի ուղղությունների վերաբերյալ Ձեզ մոտ 
առավել կոնկրետ պատկերացումներ ձևավորելու համար, ապա այդ առթիվ հայտնում ենք մեր ափսոսանքը 
և պատրաստակամությունը այսուհետ կազմակերպվելիք հանդիպումների շրջանակներում առավել 
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մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրելու շահագրգիռ հանրությանը: «Էկոլուր» տեղեկատվական 
հասարակական կազմակերպության, որպես Ծրագրի իրականացման շահագրգիռ հանրության 
ներկայացուցչի կողմից Թեղուտ և Շնող համայնքներում «Վալլեքս» խմբի իրականացրած սոցիալական 
ծրագրերի բարելավման և համայնքների կարիքներին առավել համարժեք դարձնելու ուղղությամբ 
առաջարկներ լինելու դեպքում ուրախ կլինենք դրանք քննարկել Ձեզ հետ: 

 
Հարգանքով՝ 
 
Վահրամ Ավագյան 
«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների մամուլի խոսնակ 
26.01.2014թ. 
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Հավելված 18. 
«Թումանյանական աշխարհ թերթին տրամադրված տեղեկանքի տեքստը. 
«Վալլեքս» խումբն ամփոփում է 2013 թ. արդյունքները 
2013թ. «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների համար եղել է հագեցած աշխատանքային տարի: 

Ընկերություններից յուրաքանչյուրի համար տարին առանձնացել է յուրովի: «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական 
ընկերությունը ծավալուն շինարարական և  մոնտաժային աշխատանքներ է կատարել Թեղուտի 
լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման ուղղությամբ: Լեռնահանքային համալիրն արդեն մոտ է 
պատրաստականության այն մակարդակին, որին հետևելու է արտադրանքի թողարկումը: «Վալլեքս» խմբի 
արժեհամակարգում կարևորվում են նաև «Թեղուտ» ՓԲԸ այն ձեռքբերումները, որ 2013 թ. ընթացքում 
գրանցվել են շրջակա միջավայրի պահպանության, աշխատանքի անվտանգության և շահագրգիռ 
հանրության հետ առողջ երկխոսության տեսանկյուններից ծրագրի իրականացումը միջազգայնորեն 
ընդունված չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու գործընթացում: Այս ճակատում հաջողությունների 
մասին ընկերությունն ունի համոզիչ փաստարկներ՝ ամրապնդված միջազգային ընդգրկումով ոլորտում 
հեղինակություն վայելող կազմակերպությունների հրապարակած փաստաթղթերով: Մասնավորապես՝ 
«Արտահանման վարկավորման հիմնադրամ» Դանիայի պետական գործակալության (Eksport Kredit Fonden, 
կրճատ՝ EKF) կողմից տարբեր փորձագիտական խմբեր են ուղարկվել Թեղուտի կառուցվող լեռնահանքային 
համալիրի տարածք, աշխատանքների ընթացքը տեղում դիտարկվել է, ուսումնասիրվել են նախագծային 
փաստաթղթերը և արդեն կառուցված օբյեկտները: Արդյունքում՝ շրջակա միջավայրի պահպանության, 
աշխատանքի անվտանգության և շահագրգիռ հանրության հետ առողջ երկխոսության տեսանկյուններից 
ծրագրի իրականացումը Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի կողմից առաջադրված 
չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ ընկերության ջանքերն ու գործողությունները 
համարվել են բավարար, և դանիական PensionDanmark կենսաթոշակային հիմնադրամը որոշել է 
«Արտահանման վարկավորման հիմնադրամ» Դանիայի պետական գործակալության միջոցով շուրջ 350 մլն 
դանիական կրոն ծավալով ֆինանսավորում մատչելի դարձնել «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական 
ընկերության համար: Այս իրադարձության մասին երկու կազմակերպությունները համատեղ մամուլի 
հաղորդագրություն են տարածել 2013թ. օգոստոսի 20-ին:  

«Բեյզ Մեթըլս» փակ բաժնետիրական ընկերության համար անցնող տարին նշանավորվել է 
Արցախի Մարտակերտի շրջանում Կաշենի նորահայտ պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրից հանքաքարի 
արդյունահանման և այդ հանքավայրի բազայի վրա նոր, ավելի հզոր ու ժամանակակից լեռնահանքային 
համալիրի կառուցման մեկնարկով: Հանքաքարի արդյունահանման աշխատանքները Կաշենում սկսվել են 
անցած տարվա մայիսից: Տարեվերջի դրությամբ  արդյունահանման ծավալը հասցվել է  ամսական մինչև 
60.000    տոննա հանքաքարի: Կապիտալ  նորոգվել և շահագործման են հանձնվել Կաշենը Դրմբոնին 
կապող երկու ճանապարհները, որոնք հնարավորություն են տալիս  օրական մինչև  2.000 տոննա 
հանքաքար 24 ժամյա ռեժիմով Կաշենից  տեղափոխել Դրմբոն: 

Արդյունահանվող հանքաքարի հնարավորինս մեծ մասը մշակելու նպատակով  հարստացուցիչ 
ֆաբրիկայի տարեկան արտադրողականությունը գրեթե կրկնակի ավելացվեց՝  350.000 տոննայից՝ 
հասցվելով 600.000 տոննայի: Սակայն, չնայած արտադրական հզորությունների ավելացմանը, 
արտադրական այս սխեման ժամանակավոր է, և գործելու է մինչ այն պահը, երբ կգործարկվի Կաշենի 
հանքավայրի բազայի վրա կառուցվող նոր ժամանակակից հարստացուցիչ ֆաբրիկան: 

Նոր ֆաբրիկայի շինարարության նախապատրաստական աշխատանքները սկսված են: 
Հանքավայրում և շրջակա համայնքներում ընդհանուր առամամբ կառուցվել են շուրջ 50 կմ ճանապարհներ: 
Կառուցվել են հանրակացարանային մասնաշենք, գրասենյակներ, ճաշարան, լվացքատուն: Ընթացքի մեջ է 
ավտոտրանսպորտի հավաքակայանի և նորոգման արհեստանոցների շինարարությունը:  

Կաշենի հանքավայրում հանքաքարի հաստատված պաշարները գերազանցում են հիսուն միլիոն  
տոննան, սակայն ակնկալվում է, որ շարունակվող երկրաբանական ուսումնասիրությունների արդյունքում 
այդ պաշարները դեռ կավելանան:  

 Անցնող տարում սկսվել է նաև Արցախի մայրաքաղաքում կառուցված «Վալլեքս Գարդեն Հոթել» 
մարզաժամանցային հյուրանոցային համալիրի ամբողջական շահագործումը: Տարվա ընթացքում կայուն 
ցուցանիշներով են գործել «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը և 
Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանը:  

Արցախում և Հայաստանում «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների ընհանուր ներդրումները 2013 թ. 
դեկտեմբերի 28-ի դրությամբ կազմել են շուրջ 430 մլն ԱՄՆ դոլար, որից 2013 թ. ընթացքում շուրջ 109 մլն 
ԱՄՆ դոլար: Այդ ցուցանիշում ամենամեծ վաստակը, բնականաբար, ունի «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը, որն 
անցնող տարում կատարել է շուրջ 79 մլն ԱՄՆ դոլար ծավալով ներդրում՝ լեռնահանքային համալիրի  
ստեղծման ուղղությամբ ծախսերի ընդհանուր ցուցանիշը հասցնելով շուրջ 275 մլն ԱՄՆ դոլարի: 
Ներդրումների մյուս խոշոր մասն արցախյան «Բեյզ Մեթըլս» ՓԲ ընկերությանն է, որն անցնող տարում 
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կատարել է շուրջ 28 մլն ԱՄՆ դոլար ծավալով ներդրում՝ իր ընդհանուր ցուցանիշը հասցնելով շուրջ 118 մլն 
ԱՄՆ դոլարի: 

Խմբի ընկերություններում 2013 թ. դեկտեմբերի 28-ի դրությամբ աշխատում է ավելի քան 3700 
մարդ: 

Միջազգային շուկաներում պղնձի և մոլիբդենի գնային վարքը ռացիոնալ կանխատեսումների 
շրջանակներում մնալու դեպքում Թեղուտի և Կաշենի լեռնահանքային համալիրները նախագծային 
արտադրական հզորությունների հասնելուց հետո կսկսեն միասին տարեկան թողարկել շուրջ 300 մլն ԱՄՆ 
դոլար ֆինանսական ծավալով արտադրանք՝ պղնձի և մոլիբդենի խտանյութեր: Այդ միջոցների զգալի մասը 
Հայաստանում և Արցախում ձեռք բերվող ապրանքների և ծառայությունների, վճարվող աշխատավարձերի, 
պետական բյուջեներ կատարվող վճարների ձևով կներմղվի տնտեսական կյանք և կնպաստի տնտեսության 
նաև այլ ոլորտներում ցուցանիշների բարելավմանը:  

Նախագծային հզորություններին հասնելուց հետո Կաշենի և Թեղուտի լեռնահանքային 
համալիրները միասին կարող են տարեկան թողարկել շուրջ 40 հազար տոննա պղինձ խտանյութերում: Դա 
նշանակում է Հայաստանում և Արցախում ներկայում արդյունահանվող պղնձի քանակի ավելի քան 
կրկնապատկում: Այդ ցուցանիշն իրականություն դառնալու դեպքում առաջին անգամ մեր նորանկախ 
պատմության մեջ կարող է բավարար հումք լինել Հայաստանում ժամանակակից պղնձաձուլարան 
կառուցելու և շահագործելու տնտեսապես իմաստավորված ծրագրերի իրականացման համար: 

Տնտեսական ծրագրերը, գաղափարներն ու երազանքները կյանքի կոչելու գործում «Վալլեքս» խմբի 
հիմնական հենարանը մարդկային ներուժն է, իր աշխատողների, գաղափարական համախոհների հավատը 
ծրագրերի հաջողության նկատմամբ և անձնվեր աշխատանքը: Անձնվեր աշխատանքի համար «Վալլեքս» 
խմբի կորպորատիվ բարձր պարգևներով 2013 թ. պարգևատրվեցին «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության 
լեռնահանքային վարչության հորատապայթեցման աշխատանքների տեղամասի պետ Գեղամ Գառնիկի 
Շախկյանը, ընդհանուր հարցերի վարչության կապի և ցանցերի ծառայության պետ Վարուժան Գրետիկի 
Պապոյանը, «Վալլեքս Այ Թի» ՍՊ ընկերության տնօրեն Դավիթ Արշավիրի Մեժլումյանը: Կորպորատիվ 
պարգևների հանդիսավոր  հանձնումը տեղի ունեցավ 2013 թ. դեկտեմբերի 28-ին՝ ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ 
գյուղում կազմակերպված «Վալլեքս» խմբի ամանորյա միջոցառման շրջանակներում: 
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Հավելված 19. 
«Հետք» էլեկտրոնային թերթի Լոռու մարզի թղթակից Լարիսա Փարեմուզյանի 17.02.2014թ. 

գրությամբ ներկայացված հարցման պատասխանը. 
 
Հարգելի տիկին Փարեմուզյան 
 Ստորև ներկայացնում ենք Ձեր 2014 թ. փետրվարի 17-ի գրությամբ ներկայացված հարցերի 

պատասխանները. 
 
Հարց 1.  
«Թեղուտ» ՓԲԸ-ի կողմից վերջին 5 տարիներին ինչ հարկատեսակներ են վճարվել Շնող համայնքի 

բյուջեին. 
Պատասխան. 

«Վալլեքս» խմբի «Թեղուտ» ՓԲԸ և «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությունների կողմից ՀՀ Լոռու 
մարզի Շնող գյուղական համայնքի բյուջե 2008-2013թթ. ժամանակահատվածում կատարվել են չորս հարյուր 
վաթսուն միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունվեց հազար հինգ հարյուր ՀՀ դրամ: Վճարումներն ունեցել են 
հետևյալ կառուցվածքը. 
 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 
Հողի հարկ «Թեղուտ» ՓԲԸ կողմից (հազ. ՀՀ 
դրամ) 

1905 3200 2600 2550 1700 3125 

Հողի վարձակալության վճար «Էյ-Սի-Փի» ՓԲԸ 
կողմից (հազ. ՀՀ դրամ) 

3180.5 2212.3 2558.5 - - - 

Հողի վարձակալության վճար «Թեղուտ» ՓԲԸ 
կողմից (հազ. ՀՀ դրամ) 

- - - 19590.3 23913 8106.2 

Հողամասերի նպատակային նշանակության 
փոփոխությամբ պայմանավորված վճարումներ 
(հազ. ՀՀ դրամ) 

- - 370724.4 15211.3 - - 

Ընդամենը՝ 5085.5 5412.3 375882.9 37351.6 25613 11231.2 
Ընդամենը՝ 2008-2013թթ. 460576.5 

 
Հարց 2.  
Ըստ Շնողի համայնքապետ Հովիկ Սահակյանի՝ «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն իր անշարժ գույքի համար 

վերջին 8 տարիներին Շնող համայնքի բյուջեին գույքահարկ չի վճարել: Խնդրում եմ հայտնել, թե ինչու: Ինչ 
միջոցներ է ձեռնարկում ընկերությունը դրանք Շնող համայնքի բյուջեին վճարելու համար: Ինչ հարկեր է 
վճարում ընկերությունը Երևանի Կենտրոն համայնքին: 

Պատասխան. 
«Թեղուտ» ՓԲ ընկերությանը պատկանող՝ գույքահարկով հարկվող փոխադրամիջոցների համար 

գույքահարկը «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված կարգով վճարվում է 
«Թեղուտ» ՓԲ ընկերության գտնվելու (հաշվառման) վայրի համայնքի բյուջե, իսկ ընկերությունը, ինչպես 
Ձեզ հայտնի է, հաշվառված է ՀՀ, ք. Երևան, Խանջյան 19 հասցեով: Փոխադրամիջոցների համար 
ընկերության վճարած գույքահարկը վերջին տարիներին կազմել է տարեկան շուրջ 5.4 մլն ՀՀ դրամ: Մինչ 
2011 թ. երկրորդ կեսին լեռնահանքային հզոր բեռնատարներով ընկերության տեխնիկական պարկի 
համալրումը այդ գումարը եղել է մոտ հինգ անգամ փոքր: 

«Թեղուտ» ՓԲ ընկերության կողմից Շնող համայնքի բյուջե անշարժ գույքի համար գույքահարկի 
վճարում չի եղել, քանի որ նման պարտավորություն «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածով 
սահմանված կարգով «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության համար դեռևս չի առաջացել:  

Ինչպես փոխադրամիջոցների, այնպես էլ՝ շենք-շինությունների համար վճարվող գույքահարկի հետ 
կապված խնդիրները հանգամանորեն քննարկվել են ազդակիր համայնքների ներկայացուցիչների և այլ 
շահառուների հետ պարբերաբար կազմակերպվող հանդիպումների, մասնավորապես՝ 2013թ. օգոստոսի 29-
ին Շնողի Մշակույթի տան դահլիճում կազմակերպված, Ձեր մասնակցությամբ տեղի ունեցած և Ձեր 
ներկայացրած լրատվամիջոցով լուսաբանված հանդիպման շրջանակներում: Ինչպես հավանաբար 
կհավաստեք նաև Դուք՝ փոխադրամիջոցների համար «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության կողմից վճարվող հարկը 
Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի փոխարեն Շնող համայնքի բյուջե վճարելու վերաբերյալ Շնող 
համայնքի ղեկավար Հովիկ Սահակյանի կողմից հնչեցված մտահոգությունը «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը 
կիսեց և պատրաստակամություն հայտնեց հնարավորության սահմաններում օժանդակել խնդրի 
օրենսդրական լուծման գործին՝ եթե համայնքը համապատասխան նախաձեռնություն դրսևորի: Անշարժ 
գույքի համար գույքահարկի մասով «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը հայտնեց շահառուներին, որ գույքահարկի 
հաշվարկման և վճարման օրինական նախադրյալների ապահովման աշխատանքներն ընթացքում են: 
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Միևնույն ժամանակ, «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը պատրաստակամություն հայտնեց Թեղուտ և Շնող 
համայնքներին որպես նվեր վճարել գույքահարկի գումարին հավասար գումար 2013 թ. օգոստոսի 29-ից 
սկսած այն ժամանակահատվածի համար, որը կպահանջվի գույքահարկի բազայի հաշվարկման և վճարման 
օրինական նախադրյալների ապահովման ուղղությամբ աշխատանքների կատարման համար: Մեր 
համոզմամբ այդ պատրաստակամությունը հիմքից զրկում է գույքի պետական գրանցման աշխատանքները 
ընկերության կողմից դիտավորությամբ ձգձգելու վերաբերյալ ցանկացած հնարավոր կասկած: 

 Հարց 3.  
2013 թ. ընթացքում ի՞նչ աջակցություն է ցույց տվել «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն Շնողի զարգացման գործում: 
 Պատասխան. 
2013 թ. ընթացքում «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների կողմից «Մանես» բարեգործական 

հիմնադրամի միջոցով կամ ուղղակիորեն իրականացված ծախսերն ունեն հետևյալ կառուցվածքը (որոշ 
համեմատաբար փոքրածավալ ծախսեր ներառված չեն). 

- Տեղական հեռուստաընկերությունների եթերը Թեղուտ և Շնող համայնքներում ապահովելու 
համար հեռուստատեսային կապուղու ստեղծում՝ հեռուստատեսային աշտարակների կառուցում, ընդունիչ և 
հաղորդիչ սարքերի ձեռք բերում, ներմուծում, մաքսազերծում, մոնտաժում, սպասարկման 
ենթակառուցվածքների ապահովում – 47 մլն ՀՀ դրամ (աշխատանքները և համապատասխան ծախսերը 
կատարվել են 2012թ. – 2013 թթ. ընթացքում, և կատարված ներդրումների վերջնական չափը հստակեցվել է 
2013 թ. մայիսին) 

- Աջակցություն տեղական հեռուստաընկերություններին Թեղուտ և Շնող համայնքներում 
եթերի հեռարձակման համար – 5.4 մլն ՀՀ դրամ 

- Շնող և Թեղուտ համայնքների կարիքների համար աղբամանների ապահովում – 2.8 մլն ՀՀ 
դրամ  

- Շնող և Թեղուտ համայնքների դպրոցների համար լաբորատոր փորձասարքերի 
ձեռքբերում 1.9 մլն ՀՀ դրամ  

- Թեղուտ համայնքում փոքր բիզնեսի զարգացման ծրագրերին օժանդակության 
նպատակով փոխառության տրամադրում – 1.8 մլն ՀՀ դրամ 

- Թեղուտ համայնքի դպրոցի ռազմագիտության կաբինետի նորոգում – 1.5 մլն ՀՀ դրամ 
- Շնողի և Թեղուտի մշակույթի կենտրոնների համար վարագույրների և էկրանների ձեռք 

բերում և մոնտաժում – 1 մլն ՀՀ դրամ 
- Շնողի մշակույթի կենտրոնի համար ձայնային սարքավորումների ձեռքբերում և 

մոնտաժում – 0.9 մլն ՀՀ դրամ 
- Շնող և Թեղուտ համայնքների 180 տնային տնտեսության համար ալեհավաքների և դրանց 

հետ կապված այլ սարքավորումների ձեռք բերում և մոնտաժում – 0.9 մլն ՀՀ դրամ 
- Օժանդակություն Շնողի գյուղապետարանին՝ շախմատի խմբակի աշխատանքն 

ապահովելու համար – 0.8 մլն ՀՀ դրամ 
- Թեղուտ և Շնող համայնքների դպրոցների վաստակաշատ ուսուցիչներին պարգևատրում 

գիտելիքի օրվա առթիվ – 0.6 մլն ՀՀ դրամ 
- Շնող համայնքի տարածքում, Թեղուտ և Շնող համայնքների ճանապարհի մերձակա 

հատվածում 4 տեղանոց մեխանիկական կարուսելի և 3 հատ ճոճանակների ձեռք բերում և տեղադրում – 0.5 
մլն ՀՀ դրամ 

- Շնող և Թեղուտ համայնքներում գործող «Երազ, երազ աշխարհ» պարի ուսումնական 
կենտրոնի համար պարի հագուստների ձեռք բերում – 0.3 մլն ՀՀ դրամ 

- Թումանյանի տարածաշրջանի դպրոցականների Շնողում կազմակերպված շախմատի 
առաջնության կազմակերպում – 0.3 մլն ՀՀ դրամ 

- «Գարեգին Նժդեհ» ֆիլմի ցուցադրման ծախսեր, Շնող և Թեղուտ համայնքներում – 0.2 մլն 
ՀՀ դրամ: 

Ընդամենը՝ 65.9 մլն ՀՀ դրամ 
Հարց. 4 
Որքանո՞վ է իրատեսական Ձեր կողմից Շնողի Դուզ հանդամասում 17 հա–ի վրա պտղատու 

այգիների ծառատունկ անելը, և ընկերությունը ե՞րբ է նախատեսել սկսել այդ աշխատանքները:  
Պատասխան. 
«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների կողմից ազդակիր Թեղուտ և Շնող համայնքներում վարվող 

կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ուղղությամբ գործունեության կարևոր 
ուղղություններից մեկը գյուղատնտեսության զարգացման խթանումն է: Շնողի վարչական տարածքում 
պտղատու այգիների հիմնման ծրագիրը մեզ համար առաջնահերթ կարևորվում է այդ համատեքստում: 
Ներկայում ընկերության ներկայացուցիչները համայնքի հետ քննարկում են համագործակցության առավել 
արդյունավետ ձևերն ու եղանակները, որոնք կերաշխավորեն երկարաժամկետ հեռանկարում այդ այգիների 
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տնտեսական կենսունակությունը և նախադրյալներ կստեղծեն ծրագրի ընդլայման համար: Ծրագրի 
շրջանակներում առարկայական քայլեր կկատարվեն համագործակցության արդյունավետ եղանակի շուրջ 
համայնքի հետ համաձայնության գալուց և համապատասխան տարածքի ընտրությունից հետո:   

Հարց. 5 
Որքան մարդ է այսօր աշխատում Շնողից Թեղուտ ՓԲԸ-ում; Ըստ Շնողում շրջանառվող լուրերի 

ընկերությունը միտումնավոր շնողցիներին Թեղուտ ՓԲԸ-ում աշխատանքի է ընդունում Շնողի նախկին 
գյուղապետ Հայկազ Քոչինյանի միջնորդությամբ՝ վերջինիս վարկանիշը գյուղում բարձրացնելու միտումով: 

 
Պատասխան. 
2014 թ. փոտրվարի 1-ի դրությամբ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունում աշխատում է ՀՀ Լոռու մարզի 

Շնող համայնքի 237 բնակիչ: Ընկերության վարած կադրային քաղաքականության շրջանակներում՝ նոր 
աշխատողների ներգրավման գործընթացում կիրառվող չափանիշներում որևէ մեկի միջնորդության 
հաշվառման ընթացակարգ չկա: Հայաստանի նորանկախ պատմության խոշորագույն տնտեսական ծրագրի 
իրականացմանը ձեռնամուխ լինելով՝ ընկերությունը ձգտում է վարել այնպիսի կադրային 
քաղաքականություն, որը թույլ կտա ցանկացած իրադրությունում վստահ լինել աշխատակազմի 
մասնագիտական և աշխատանքային այլ որակների հարցում և շահագրգռված է նվազագույնի հասցնելու 
ցանկացած սուբյեկտիվ միջամտություն և այլ արատավոր դրսևորումներ, որոնց հետևանքով կնվազի 
աշխատակազմի մասնագիտական հուսալիությունը: «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը ոչ մի դեպքում չի կարող 
որևէ այլ սուբյեկտի հեղինակության բարձրացումը կարևորել ավելի, քան՝ կադրային արդյունավետ 
քաղաքականության իրականացումը: 

Հարգանքով՝ 
 
Վահրամ Ավագյան 
«Թեղուտ» ՓԲ ընկերության մամուլի խոսնակ 
21.02.2014թ.  
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Հավելված 20. 
«Լոռու մարզ» թերթի լրագրող Արմենուհի Սադաղյանի 20.02.2014թ. հարցման պատասխանը. 
 
Հարգելի տիկին Սադաղյան 
Ստորև ներկայացնում ենք Ձեր 20.02.2014 թ. հարցման պատասխանները. 
1. Հարց 
Խնդրում եմ հայտնել, թե Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի քանի օբյեկտ-արտադրամաս է 

կառուցվել: 
 
Պատասխան. 
2013 թ. դեկտեմբերի վերջի դրությամբ «Վալլեքս» խմբի ընկերությունները Թեղուտի 

լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի 
իրականացման ուղղությամբ արդեն կատարել են ավելի քան 285 մլն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով 
ներդրումներ: Կառուցվել և շահագործման պատրաստ են 

- 40 մ3/ժ արտադրողականությամբ բետոնախառնիչ հանգույցը և 15 մ3/ժ արտադրողականությամբ 
ջարդման արտադրամասը. 

- ավելի քան 95 կմ ընդհանուր երկարությամբ հիմնական և ժամանակավոր ճանապարհներ. 
- շուրջ 7,8 կմ երկարությամբ 35 հազ. վոլտ լարման և 18 կմ երկարությամբ 6 հազ. վոլտ լարման 

էլեկտրահաղորդման գծեր 
- հարստացուցիչ ֆաբրիկայի վարչակենցաղային շենքը, կաթսայատնով 
- պոչանքային տնտեսության ջրաբարձրացման պատվարը, բնական ջրհոսքները ապագա 

պոչամբարի տարածքը շրջանցելու համար նախատեսված շուրջ 4 հազ. մ հոսքագծեր 
- լցակույտային տնտեսության ջրհեռացման դրանաժային համակարգը, 2,5 հազ. մ երկարությամբ 

թունելը և 650 մ երկարությամբ բաց ջրանցքը 
- բացահանքի տարածքի վարչակենցաղային շենքը, կաթսայատնով 
- ծանր տեխնիկայի կայանատեղին, վերանորոգման արհեստանոցներով և մեքենաների 

լվացակայանով 
- ընդհանուր գործարանային ավտովերանորոգման արհեստանոցը, վարչակենցաղային շենքով 
- Ավտոկշեռք 80տ բեռնատարողությամբ 
- Անցակետերը 
- 5 հարկանի, 200 տեղանոց հյուրանոցահանրակացային համալիրը 
  
Կառուցման ընթացքում են. 
- հարստացուցիչ ֆաբրիկայի ֆլոտացիոն տեղամասը (արդեն պատրաստ են ֆլոտոմեքենաների 

հիմքերը, մոնտաժվում են ֆլոտոմեքենաները), մանրացման տեղամասը (տեղադրված են խոնավ 
կիսաինքնամանրացման և գնդավոր աղացները, մոնտաժվում են դրանք սպասարկող սարքավորանքը և 
հիդրոցիկլոնները), խոշոր ջարդման արտադրամասը՝ միջինացման պահեստով, հանքաքարի փոխադրման 
անցուղիները և ջարդված հանքաքարի պահեստը, մոլիբդենի ստացման արտադրամասը, խտացման 
արտադրամասը 

- պոչանքային տնտեսության առաջնային պատվարը, կոլեկտորը, պոչատար խողովակաշարը, 
պարզեցված ջրերի ավազանը 

- ընդհանուր գործարանային ավտոմեքենաների բենզալցակայանը 
- Դեբետ գետից տեխնիկական թարմ ջրի մատակարարման համար նախատեսված 

պոմպակայանը, հետադարձ ջրի պոմպակայանը 
- գլխավոր իջեցման ենթակայանը, 6,5 կմ երկարությամբ 110 հազ. վոլտ լարման, 600 մ 

երկարությամբ 10 հազ. լարման էլէկտրահաղորդման գծերը 
- ջրամատակարարման տնտեսությունը: 
  
Համախառն ցուցանիշներ. 
Հողային աշխատանքներ՝ 19 մլն մ3, որից մակաբացում՝ 13,2 մլն մ3 
Մեղական աշխատանքներ՝ 7,9 հազ. տ, որից ամրանային՝ 2,4 հազ. տ 
Բետոնային աշխատանքներ՝ 107.3 հազ. մ3: 
 
2. Հարց. 
Ի՞նչ կերպ է կազմակերպվելու արտադրական ջրերի շրջանառությունը ֆաբրիկայում: 
 
Պատասխան. 
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Ֆաբրիկայում ներդրվում է արտադրական ջրերի փակ շրջանառության համակարգ: Արտադրական 
ջրերի՝ շրջակա միջավայր արտահոսքի վտանգը նվազագույնի հասցնելու տեսանկյունից այդպիսի 
համակարգն առավել արդյունավետ է: Շրջանառու համակարգում ջրի քանակությունը, այդ տեխնոլոգիայով 
աշխատելու դեպքում, կարող է պակասել պոչամբարի մակերեսից ջրի գոլորշացման հետևանքով: 
Գոլորշացման հետևանքով պակասող ջրի քանակությունը համալրելու նպատակով նախատեսված է Դեբեդ 
գետից հարստացուցիչ ֆաբրիկա արտադրական թարմ ջրի մատակարարման համակարգ, որի կառուցման 
գործընթացը ներկայում մոտենում է ավարտին: Տարեկան համալրվող ջրի քանակությունը կկազմի շուրջ 7 
միլիոն խորանարդ մետր:  

 
3. Հարց. 
Քանի՞ աշխատող կա ընկերությունում և նրանցից քանիսն են Լոռու Ալավերդի, Թեղուտ, Շնող 

համայնքներից: 
 
Պատասխան. 
2014 թ. հունվարի վերջի դրությամբ ընկերությունն ունեցել է 1.295 աշխատող, այդ թվում՝ 162 

աշխատող՝ Թեղուտից, 237 աշխատող՝ Շնողից, 446 աշխատող՝ Ալավերդուց և 450 աշխատող՝ այլ 
համայնքներից: 

 
4. Հարց. 
Որքա՞ն անտառհատում և անտառպատում է արվել մինչ օրս և ո՞ր տարածքներում: 
 
Պատասխան. 
Անցած ժամանակահատվածում իրականացվել է անտառահատում շուրջ 149 հա գումարային 

մակերեսով տարածքներում: Զուգահեռաբար՝  Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ծրագրի 
իրականացման նպատակով անտառային ծածկույթի հատմամբ անտառային տնտեսությանը հասցվող 
վնասի հատուցման ծրագրի շրջանակներում ծառատունկ և տնկված ծառերի ընթացիկ խնամքի 
աշխատանքներ են իրականացվել ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ, Շնող, Լեռնահովիտ, Օձուն և Արջուտ 
համայնքների վարչական սահմաններում, «Հայանտառ» ՊՈԱԿ Գուգարքի և Լալվարի 
անտառտնտեսություններում գտնվող շուրջ 378,5 հա գումարային մակերեսով տարածքներում: 

 
Հարգանքով՝ 
 
Վահրամ Ավագյան 
14.03.2014թ. 
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Հավելված 21. 
«Հետք» էլեկտրոնային թերթի Լոռու մարզի թղթակից Լարիսա Փարեմուզյանի 31.03.2014թ. 

գրությամբ ներկայացված հարցման պատասխանը. 
 
Հարգելի տիկին Փարեմուզյան 
Ստորև ներկայացնում ենք Ձեր 31.03.2014 թ. գրությամբ ներկայացված հարցերի պատասխանները. 
Հարց. 
1. Ի՞նչ փուլում է Թեղուտի պղինձ–մոլիբդենային հանքավայրի շահագործումը: 
Պատասխան. 
Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման և գործունեության ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) 

շրջանակներում աշխատանքներն ընթանում են նախանշված հունով:  
Ավարտին են մոտենում կապիտալ մակաբացման և լեռնահանքային այլ աշխատանքները: 

Բացահանքն ընդհուպ մոտեցել է հանքային մարմնին և առաջիկայում պատրաստ կլինի հարստացուցիչ 
ֆաբրիկան ապահովելու անհրաժեշտ քանակությամբ հանքաքարով:  

Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի խոշոր ջարդման, մանրացման, ֆլոտացման արտադրամասերում 
սարքավորանքի հիմնական մասն արդեն մոնտաժված է, ընթացքում է խողովակաշերերի և լարանցումների, 
կառավարման համակարգերի մոնտաժումը: Սարքավորանքի մոնտաժման աշխատանքներ են ընթանում 
խտացման և մոլիբդենի առանձնացման արտադրամասերում: 

Ավարտման փուլում են նաև պոչանքային տնտեսության, արտադրական ջրի մատակարարման և 
շրջանառության համակարգերի և այլ ենթակառուցվածքների շինարարական աշխատանքները: 

2. Հարց. 
Միջազգային շուկայում նկատվում է պղնձի գների էական անկում: Ի՞նչ ազդեցություններ 

կունենան դրանք Թեղուտի հանքավայրի շահագործման վրա: 
Պատասխան. 
Իրոք՝ այս տարվա մարտի կեսերից պղնձի գների զգալի անկում է եղել միջազգային շուկայում, և 

գրանցվել են վերջին երեք-չորս տարիների համար աննախադեպ ցածր գներ: Իհարկե՝ այդ անկումը չի 
բարելավում առևտրային պայմանները Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի ակնկալվող արտադրանքի 
իրացման համար: Սակայն պղնձի գների ներկա մակարդակը ևս բարձր է Ծրագրի տնտեսական 
կենսունակության տեսանկյունից շեմային մակարդակից: Փորձագետների կարծիքները պղնձի հետագա 
գնային վարքի վերաբերյալ տարբեր են, սակայն մեր տեսադաշտում առկա ռացիոնալ կանխատեսումների 
գերակշիռ մասը տեսանելի հեռանկարում չեն ենթադրում գների այնպիսի մակարդակ, որը վտանգում է 
Ծրագրի տնտեսական նպատակահարմարությունը: 

3. Հարց. 
Առաջիկա տարում շահառու համայնքներում, մասնավորապես՝ Շնող և Թեղուտ գյուղերում 

գյուղատնտեսության զարգացման ինչ ծրագրեր է նախատեսում իրականացնել «Վալլեքսը»: 
Պատասխան. 
Գյուղատնտեսական ծրագրերին աջակցության պատրաստակամության մասին «Վալլեքս» խմբի 

ընկերությունների ղեկավարության կողմից արված հայտարարություններում որպես կանոն նշվել է, որ 
գյուղատնտեսական ծրագրերին օժանդակությունը հնարավոր է հիմնադիր կապիտալում մասնակցության և 
այլ՝ երկրաժամկետ հեռանկարում տնտեսապես կենսունակ եղանակներով: Միևնույն ժամանակ՝ շահագրգիռ 
հանրության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների շրջանակերում քննարկվել են խմբի սոցիալական 
քաղաքականությունը ազդակիր և հարակից այլ համայնքների ներկայացուցիչների հետ 
համագործակցաբար այդ համայնքների համար առավել հրատապ խնդիրների լուծմանն ուղղելու հնարավոր 
ճանապարհները: Այդ մոտեցումների համադրման արդյունքում որոշում է կայացվել, որ «Վալլեքս» խմբի 
սոցիալական քաղաքականությունը ՀՀ Լոռու մարզում համակարգող «Մանես» բարեգործական 
հիմնադրամը կֆինանսավորի Շնող համայնքի վարչական սահմաններում, գյուղապետարանի և այլ շահա-
ռուների հետ համաձայնեցված տարածքներում պտղատու այգիների հիմնման աշխատանքները: 2014 թ. 
ընթացքում հիմնադրամն այդ նպատակով Շնողի գյուղապետարանին նպատակային նվիրաբերության 
կարգով կհատկացնի շուրջ 5 մլն ՀՀ դրամ, շուրջ 5,5 հա մակերեսով տարածքում պտղատու այգիների 
հիմնման աշխատանքները իրականացնելու համար: Երկարաժամկետ հեռանկարում այս նախաձեռնության 
տնտեսական կենսունակությունը երաշխավորելու և ծրագրի ընդլայման համար նախադրյալներ ստեղծելու 
ձևերի ու եղանակների շուրջ քննարկումները համայնքի հետ շարունակվում են: 

4. Հարց. 
Ինչպե՞ս եք վերաբերվում Ալավերդիում, Մադանի ձորում Ձեր վերահսկողության տակ գտնվող 

Ալավերդու պղնձի հանքերի երեք հանքհոսքերի տարածքներում կուտակված բաց պոչամբարների 
վիճակին: Դրանք գտնվում են ուղիղ Մադան գետակի ափերին, անձրևաջրերի հետ անարգել թափվում 
են գետակ, այնտեղից էլ Դեբեդ գետը: Տեղյա՞կ եք, որ Դեբեդի ջրերով ոռոգվում են Դեբեդի ավազանի 
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գրեթե բոլոր գյուղերի վարելահողերն ու այգիները: Մադան գետակի ափին էլ , Ձեր ընկերության 
պոչամբարների հարևանությամբ բնակիչները պահում են այծեր, կովեր և այլ ընտանի կենդանիներ, 
որոնք հանվում են շուկա: 

Պատասխան. 
«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների որդեգրած՝ շրջակա միջավայրի պահպանության 

քաղաքականությունը ենթադրում է ոչ միայն սեփական գործունեության արդյունքում ազդակիր 
համայնքների բնապահպանական իրադրության վատթարացման վտանգների հնարավոր նվազագույնացում 
և հասցված վնասի համարժեք փոխհատուցում, այլև որպես սոցիալական պատասխանատվության 
դրսևորում՝ այդ համայնքների տարածքում առկա պատմական աղտոտվածության վերհանման, 
վնասազերծման և բնապահպանական իրադրությունն այլ եղանակներով բարելավման ուղղությամբ 
ծրագրերին օժանդակություն: Ձեր նշած վայրերում առկա արտադրական լցակույտերը որևէ պատճառ-
հետևանքային կապ չունեն «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների գործունեության հետ, սակայն մենք 
պատրաստ ենք քննարկելու դրանց առաջացրած բնապահպանական վտանգների վերացման հարցում մեր 
մասնակցության հնարավորությունը ցանկացած շահագրգիռ սուբյեկտի հետ: 

5. Հարց. 
Արդարացնո՞ւմ է արդյոք իրեն Կոշաբերդի գագաթին 2011 –ին տեղադրված 20 մետրանոց 

խողովակը, եթե այո , ապա ինչու գործարանը պարբերաբար արտանետումներ է կատարում երկու 
ծխնելույզներով միաժամանակ: 

Պատասխան. 
Համաձայն ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության 

մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տվյալների, եթե մինչ նոր ծխնելույզի ու ծխատարի կառուցումը Ալավերդի 
քաղաքում ծծմբային անհիդրիդի սահմանային թույլատրելի խտությունը գերազանցվում էր 10-12 անգամ, 
ապա 2011թ. հոկտեմբերից՝ ծծմբային անհիդրիդի ՍԹԿ-ի գերազանցումը կազմում է 1.3-1.5 անգամ: Նոր 
ծխատարի և ծխնելույզի շահագործման անցած ժամանակահատվածում արձանագրված արդյունքները 
միանշանակորեն փաստում են, որ Ալավերդի քաղաքի և հարակից բնակավայրերի վրա Ալավերդու պղնձա-
ձուլական գործարանի արտանետումների ազդեցության նվազեցման և այդ բնակավայրերում բնա-
պահպանական ընդհանուր իրավիճակի բարելավման տեսանկյունից միջոցառումն առ այսօր եղել է 
արդյունավետ: 

Միևնույն ժամանակ՝ «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությունը ծխնելույզի տեղափոխման 
բնապահպանական միջոցառման իրականացումից հետո չի դադարեցրել ինչպես իր գործունեության 
արդյունքում ազդակիր համայնքների համար առաջացող բնապահպանական բեռը թեթևացնելու, այնպես էլ՝ 
ընկերության աշխատողների համար աշխատանքային պայմանների բարելավման հնարավոր եղանակների 
որոնումը: Մասնավորապես՝ Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի մետալուրգիական արտադրամասի 
տարածքում օդի աղտոտվածության մակարդակի նվազեցման նպատակով վերջին շրջանում ներդրվել և 
փորձնական կարգով շահագործվում է մետալուրգիական ագրեգատներից անկազմակերպ 
արտանետումների հավաքման համակարգ, որի միջոցով դրանք ուղղվում են դեպի 100 մ-ոց ծխատար: 
Չնայած այն հանգամանքին, որ անկազմակերպ արտանետումների մասնաբաժինն արտանետումների 
ընդհանուր ծավալում չի գերազանցում 3 տոկոսը, դրանց հավաքման համակարգի փորձնական 
շահագործումն անցած ժամանակահատվածում զգալիորեն բարելավել է աշխատանքային պայմանները 
մետալուրգիական արտադրամասում: 

6. Հարց. 
Ի՞նչ հիմքերով է 20 մետրանոց խողովակը Կոշաբերդի գագաթին տեղադրելուց հետո ՀՀ 

կառավարությունը նվազեցրել «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ընկերության կողմից պետբյուջեին 
վճարվող բնապահպանական վճարները: Արդյոք պղնձաձուլական գործարանի արտանետումների 
վնասը Ալավերդու և հարևան համայնքերի շրջակա միջավայրին ու բնակչության առողջությանը շատ 
ավելի մեծ չէ, քան Ձեր ընկերության կողմից պետբյուջեին վճարած 440 մլն. դրամը:  

Պատասխան. 
Օդային ավազան արտանետումների համար «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերության 

կողմից վճարվող բնապահպանական վճարները հաշվարկվում և վճարվում են «Բնապահպանական և 
բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքով, «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» 
ՀՀ օրենքով  և այլ օրենսդրական ու ենթաօրենսդրական իրավական ակտերով սահմանված կարգով:  

Հարգանքով՝ 
 
Վահրամ Ավագյան 
«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների մամուլի խոսնակ 
07.04.2014 թ.  
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Հավելված 22. 
«Հետաքննող լրագրողներ» հասարակական կազմակերպության նախագահ, «Հետք» թերթի գլխ. 

խմբագիր Է. Բաղդասարյանի 17.04.2014թ. գրության պատասխանը. 
Հարգելի պարոն Բաղդասարյան 
 
Սույնով ներկայացնում ենք Ձեր 17.04.2014թ. գրությամբ ներկայացված հարցերի պատասխանները. 
 
1. Հարց. 
Թեղուտի հանքավայրում ե՞րբ է սկսվելու հումքի արդյունահանումը:  
Պատասխան. 
Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցումը նախատեսվում է ավարտել և պղինձ-

մոլիբդենային հանքաքարի արդյունահանումն ու ապրանքային խտանյութերի արտադրությունը սկսել 2014թ. 
երրորդ եռամսյակում: 

 
2. Հարց. 
«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ-ի 2011թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունում 

նշվում է, որ 2011թ. նոյեմբերին, որպես «ՎՏԲ» խմբի հետ կնքված ֆինանսավորման պայմանագրի մաս, 
«Թեղուտ» ՓԲԸ-ի բաժնետոմսերի 100% փոխանցվել է Կիպրոսում գրանցված «Թեղուտ Ինվեստմենտս 
Լիմիթեդ» ՍՊԸ-ին: Կիպրոսյան ընկերության բաժնետոմսերի 50.05 %-ը պատկանում է «Արմենիան 
Քափըր Փրոգրամ»-ին, իսկ մնացածը` «ՎՏԲ Բանկ» ԲԲԸ-ի կողմից ղեկավարվող «ՎՏԲ» խմբին:  
Սակայն Կիպրոսում գրանցված «Թեղուտ Ինվեստմենտս Լիմիթեդ» ՍՊԸ-ի բաժնետերերի ցանկում 
«ՎՏԲ բանկ»-ը չկա, ձեր հաշվետվությունում նշված 49.95 %-ի բաժնետերը Nairi Infrastructure Capital 
Limited-ն է, ում բաժնետերերի ցանկում «ՎՏԲ բանկ»-ը նույնպես չկա: Այս ընկերությունը «ՎՏԲ բանկ»-
ին է պատկանո՞ւմ: Դուք գիտե՞ք` ովքեր են բաժնետերերը: 

 
Պատասխան. 
«Վալլեքս» խմբի ընկերությունները վարում են տեղեկատվական հնարավոր առավելագույն 

թափանցիկության ապահովման քաղաքականություն: Մենք պատրաստ ենք պատասխանելու Ձեր և 
հասարակական տարբեր խմբերի տեղեկատվական շահեր սպասարկող այլ սուբյեկտների ցանկացած 
հարցի, որը կվերաբերի «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների գործունեությանը: Կիպրոսյան «Թեղուտ 
Ինվեստմենտս Լիմիթեդ» ընկերությունը հանդիսանում է «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության բաժնետոմսերի 100 
տոկոսի բաժնետերը: Այդ մասին նշվել է «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության կողմից հրապարակված մի շարք 
փաստաթղթերում, մի շարք անգամ հայտարարվել է ընկերության գործունեությամբ շահագրգիռ 
հանրության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների շրջանակներում: 

«Թեղուտ Ինվեստմենտս Լիմիթեդ» ընկերության սովորական բաժնետոմսերի 100 տոկոսի 
բաժնետերը «Վալլեքս» խմբի «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությունն է, և մենք պատրաստ ենք 
պատասխանելու այդ ընկերության գործունեության ցանկացած տեսանկյան մասին ցանկացած հարցի: 

«Թեղուտ Ինվեստմենտս Լիմիթեդ» ընկերության բաժնետոմսերի մնացած մասի բաժնետերը 
«Վալլեքս» խմբի ընկերություն չէ, և մենք որևէ իրավասություն չունենք այդ ընկերության մասին որևէ 
տեղեկատվություն հրապարակելու: 

Այդուհանդերձ, հայտնում ենք, որ Nairi Infrastructure Capital Limited ընկերությունը ստեղծվել է ՎՏԲ 
խմբի կողմից բացառապես Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ծրագրի իրականացման նպատակով 
համատեղ ձեռնարկության պայմանագրի կնքման ու դրա կենսագործման համար, և վարկային 
պայմանագրերի գործողության ընթացքում տիրապետում է «Թեղուտ Ինվեստմենտս 
Լիմիթեդ»  ընկերության միայն «Բ» կարգի (չքվեարկող) բաժնետոմսերին: Վարկային պայմանագրերով 
ստանձնած պարտավորությունների կատարմամբ «Վալլեքս» խումբը հնարավորություն կունենա 
ամբողջությամբ հետ գնել նշված բաժնետոմսերը:  

 
 
3. Հարց. 
Համաձայն «ՎՏԲ» Խմբի հետ կնքված պայմանագրի պայմանների` Կիպրոսում գրանցված 

«Թեղուտ Ինվեստմենտս Լիմիթեդ» ՍՊԸ-ի 49.95% բաժնետոմսերից 24.9%-ը պետք է հետ գնվեր  180 
օրվա ընթացքում` վարկերի ամբողջական մարումից հետո, այն գումարով, որը կհաշվարկվի նախապես 
որոշված բանաձևով: Արդյոք 24.9 %-ն արդեն հետ է գնվել, թե ոչ: 

 
Պատասխան. 
Վարկերի ամբողջական մարումը ոչ միայն չի ավարտվել, այլ «ՎՏԲ – Հայաստան» բանկից 

ստացված վարկի մարումը դեռևս նույնիսկ չի էլ սկսվել: Նույնիսկ ամենալավատեսական կանխատեսումների 
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դեպքում վարկերի ամբողջական մարման պահը կգա ու դրան հաջորդող ժամկետների լրանալը տեղի 
կունենա տարիներ հետո:  

 
4. Հարց. 
«Արմենիան Քափր Փրոգրամ»-ի բաժնետերերի մեջ եղել է Լիխտեյնշտեյնում գրանցված Vallex 

F.M. Establishment ընկերությունը, որը մասնակից է նաև «Վալլեքս խմբի» տարբեր ընկերությունների 
բաժնեմասերում: Ովքե՞ր են Vallex F.M. Establishment ընկերության բաժենետերերը և ի՞նչ նպատակով է 
այդ ընկերությունը ներգրավվել հայաստանյան ընկերությունների բաժնեմասում: 

 
Պատասխան. 
Vallex F.M. Establishment ընկերությունը չունի, և այն պետության օրենսդրությամբ, որում այդ 

ընկերությունը գործում է՝ չի կարող ունենալ բաժնետերեր: Vallex F.M. Establishment ընկերության միակ և 
վերջնական շահառուն ՀՀ քաղաքացի Վալերի Մեջլումյանն է: 

Դեռևս 1996-1997 թթ. հենց Vallex F.M. Establishment ընկերության կողմից «Արմենիան Քափըր 
Փրոգրամ» ՓԲ ընկերության (նախկին անվանումը՝ «Մանես և Վալլեքս») բաժնետոմսերում կատարված 
ներդրումներով հնարավոր եղավ վերականգնել Ալավերդու լեռնամետալուրգիական կոմբինատի որոշ 
արտադրական հզորություններ և դրանց օգտագործմամբ վերսկսել պղձաձուլությունը Ալավերդիում: 
Ներկայում «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերության բաժնետոմսերի 100 տոկոսի սեփականատերը 
Վալերի Մեջլումյանն է: 

 
5. Հարց. 
Ի՞նչ առնչություն ունեն Ռուսաստանի Դաշնությունում գործող Vallex խմբի ընկերությունները 

հայաստանյան «Վալլեքս գրուպի» հետ: Օրինակ՝ VallexM ՍՊԸ-ն, ատամնաբուժական կլինիկան և այլ 
ընկերություններ: Դրանք նույնպես Ձեր բիզնես-նախագծե՞րն են: 

 
Պատասխան. 
«Վալլեքս» խմբում ոչ ֆորմալ հիմքերով միավորված են ինչպես Հայաստանում և Արցախում, 

այնպես էլ Ռուսաստանի Դաշնությունում և այլ պետություններում գործող միավորներ: Ի լրումն 
սեփականատիրոջ ընդհանրության՝ այդ ընկերություններին միավորում է տնտեսական գործունեության 
հիմնարար սկզբունքների, գործարար էթիկայի կանոնների, կորպորատիվ սոցիալական 
պատասխանատվության քաղաքականության և արժեհամակարգային այլ հարցերում ընդհանրությունը: 

 
Հարգանքով՝ 
 
Վահրամ Ավագյան 
«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների մամուլի խոսնակ 
22.04.2014թ.  
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Հավելված 23. 
«Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ գործադիր տնօրեն Վարուժան 

Հոկտանյանի 09.07.2014թ գրության պատասխանը. 
Հարգելի պարոն Հոկտանյան 
Ձեր. Թի 14/35 գրության (այսուհետ՝ Գրություն) առնչությամբ հայտնում ենք հետևյալը.  
Շահագրգիռ հանրության հետ «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների վարած բաց երկխոսության և 

որդեգրած տեղեկատվական թափանցիկության քաղաքականության պայմաններում առնվազն տարակուսելի 
է Գրության մեջ ՀՀ Սահմանադրության դրույթների վկայակոչմամբ տեղեկատվության պարտադիր 
տրամադրում «հարկադրելու» Ձեր փորձը: Գրության այդ հատվածի հետ կապված՝ Ձեզ տեղեկացնում ենք, 
որ ՀՀ Սահմանադրության 42.1 կետը սահմանում է, որ «մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները և 
ազատությունները տարածվում են նաև իրավաբանական անձանց վրա այնքանով, որքանով այդ 
իրավունքներն ու ազատություններն իրենց էությամբ կիրառելի են դրանց նկատմամբ», և «Թրանսփարենսի 
ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը կարող է լինել այդ 
իրավունքների և ազատությունների սուբյեկտ: Միևնույն ժամանակ՝ ՀՀ Սահմանադրության 27.1 կետը 
սահմանում է, որ «յուրաքանչյուր ոք ունի իր անձնական կամ հասարակական շահերի պաշտպանության 
նկատառումներով իրավասու պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և պաշտոնատար 
անձանց դիմումներ կամ առաջարկություններ ներկայացնելու և ողջամիտ ժամկետում պատշաճ 
պատասխան ստանալու իրավունք»: Ինչպես Ձեզ հավանաբար հայտնի է, «Վալլեքս» խմբի 
ընկերությունները, մասնավորապես՝ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն), որի 
գործունեությանն առնչվում է Ձեր հարցումը, չեն հանդիսանում պետական կամ տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններ, և ՀՀ Սահմանադրության 27.1 կետով սահմանված «Թրանսփարենսի 
ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպության իրավունքը որևէ կերպ չի 
պարտավորեցնում Ընկերությանը պատասխանել կամ որևէ կերպ արձագանքել Գրությանը: Ստորև Ձեզ 
տեղեկատվության տրամադրումը թելադրված է մեր տեղեկատվական թափանցիկության 
քաղաքականության սկզբունքներով և մեր գործունեության նկատմամբ հանրային լայն վերահսկողություն 
ապահովելու անհրաժեշտության գիտակցումով: 
Գրության առաջին հարցի առնչությամբ տեղեկացնում ենք, որ Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի 
կառուցման և պղինձ-մոլիլբդենային հանքավայրի շահագործման նպատակով՝ անցած 
ժամանակահատվածում ըստ տարիների արվել են հատումներ հետևյալ արտադրական օբյեկտների համար 
նախատեսված տարածքներում, հետևյալ ծավալներով. 
 
 2008թ. 2009թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. Ընդամենը 
Հարստացուցիչ ֆաբրիկա 
(հա) 

3.77    3.3   7.07 

Բացահանք (հա)   4.13 17.17 17.5 0.49 1.3 40.59 
Պոչամբար (հա) 4.89 3.04   5.02 8.44 0.5 21.89 
Լցակույտեր (հա) 4.2 11.8 11 1.5 28.46 11.15  68.11 
Ավտոճանապարհներ (հա) 6.37 4 0.07 1.4   0.2 12.04 
35/6 կՎ էլ. ենթակայան՝ 
գծերով (հա) 1   0.3    1.3 

Ծրագրի իրականացման 
ամբողջ տարածքում (հա) 20.23 18.84 15.2 20.37 54.28 20.08 2 151 

Վերոնշյալ արտադրական օբյեկտների տեղադրությունը քարտեզի վրա տրված է Թեղուտի 
լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման և պղինձ-մոլիլբդենային հանքավայրի շահագործման 
աշխատանքային նախագծում, որը կարող եք ներբեռնել հետևյալ հղումով՝ Աշխատանքային նախագիծ: 

 
Գրության երկրորդ հարցին ի պատասխան հայտնում ենք, որ անցած ժամանակահատվածում Թեղուտի 
հանքավայրի շահագործման ծրագրի իրականացման նպատակով անտառային ծածկույթի հատմամբ 
անտառային տնտեսության հասցվող վնասի հատուցման ծրագրի շրջանակներում ըստ տարիների արվել են 
անտառապատման աշխատանքներ հետևյալ տարածքներում և ծավալներով. 

 
2008-2009 
թթ. 

2010
թ. 

2011
թ. 

2012
թ. 

2013
թ. 

2008-
2013թ
թ. 

ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ համայնքի վարչական 
սահմաններում (հա) 

40 10 
   

50 

ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի վարչական 
սահմաններում (հա) 13 4    

17 
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ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնահովիտ համայնքի վարչական 
սահմաններում (հա) 

55 18 
   

73 

ՀՀ Լոռու մարզի Արջուտ համայնքի վարչական 
սահմաններում (հա)   50   

50 

ՀՀ Լոռու մարզի Օձուն համայնքի վարչական 
սահմաններում (հա)   

15.5 14.5 
 

30 

«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տարածքներ, որից՝    80 78.5 158.5 

Գուգարքի անտառտնտեսություն (հա) 
   

80 54.1 134.1 

Լալվարի անտառտնտեսություն (հա) 
    

24.4 24.4 

Ընդամենը (հա)  122.0 18 65.5 94.5 78.5 378.5 
 
Անտառապատման աշխատանքները կատարվել են համապատասխան աշխատանքային 

նախագծերի հիման վրա, որոնք ի թիվս այլ էական պայմանների՝ ներառում են տարածքների քարտեզները: 
Անտառապատման աշխատանքային նախագծերը կարող եք ներբեռնել հետևյալ հղումներով. 

Թեղուտ և Շնող համայնքների վարչական տարածքներ 
Լեռնահովիտ համայնքի վարչական տարածք 
Օձուն և Արջուտ համայնքների վարչական տարածքներ  
«Հայանտառ» ՊՈԱԿ Գուգարքի և Լալվարի անտառտնտեսություններ: 
Մնացած 335.5 հա մակերեսով անտառապատման աշխատանքների իրականացման տարածքները 

կորոշվեն Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ծրագրի իրականացման նպատակով անտառային 
ծածկույթի հատմամբ անտառային տնտեսության հասցվող վնասի հատուցման ծրագրի 4-րդ կետով 
սահմանված առաջնահերթություններին համապատասխան: Ծրագիրը կարող եք ներբեռնել հետևյալ 
հղումով՝ Անտառապատման ծրագիր:  

 
Հարգանքով՝ 
 
Գագիկ Արզումանյան 
«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների փոխնախագահ 
24.07.2014թ. 
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Հավելված 24. 
Հավելված. «Սիվիլնեթ» լրատվական կազմակերպության խմբագիր Մարիա Թիթիզյանի 

13.08.2014թ. հարցման պատասխանը. 
 
Հարգելի տիկին Թիթիզյան 
Ի պատասխան Ձեր 13.08.2014թ. հարցման՝ հայտնում ենք հետևյալը. 
 
1. Հարց. 
 Լոռու մարզի Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրը շահագործման արտոնագիր է ստացել 

2001թ.: Ծրագիրը նոր թափ է ստացել 2006-ից` շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության և 
հանրային որոշակի խորհրդատվության իրականացումից հետո: Ըստ մեր տվյալների` հանքը մինչ օրս որևէ 
եկամուտ չի ապահովում: Ե՞րբ է նախատեսվում Թեղուտում սկսել փաստացի արդյունահանումը:  

 
Պատասխան. 
Հանքաքարի արդյունահանումը և ապրանքային խտանյութի արտադրությունը նախատեսվում է 

մեկնարկել 2014թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին: 
 
Հարց 2. 
 PensionDanmark մասնավոր կենսաթոշակային հիմնադրամի տրամադրած ֆինանսական 

միջոցներն ուղղվել են Թեղուտի հանքարդյունաբերության ծրագրին: Այս գործարքի ծավալները 
գերազանցում են 64 միլիոն ԱՄՆ դոլարը: Դանիական այս կապիտալը կենսական նշանակությո՞ւն ուներ 
«Վալլեքս» խմբի համար` շարունակելու գործունեությունն իր բիզնես ծրագրի համաձայն:  

 
Պատասխան.  
Դանիական «Էֆ Էլ Շմիդտ» ընկերության, «Արտահանման վարկավորման հիմնադրամ» Դանիայի 

պետական գործակալության և դանիական PensionDanmark կենսաթոշակային հիմնադրամի 
համագործակցությամբ PensionDanmark կենսաթոշակային հիմնադրամը «Արտահանման վարկավորման 
հիմնադրամ» Դանիայի պետական գործակալության միջոցով, արտադրական սարքավորանքի ձեռք բերման 
ծախսերին ուղղելու նպատակով «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) համար մատչելի է 
դարձրել շուրջ 350 մլն դանիական կրոն ծավալով ֆինանսավորում, որը կազմում է շուրջ 61.9 մլն ԱՄՆ 
դոլար: «ՎՏԲ» բանկի հետ վարկային պայմանագրի շրջանակներում Ընկերությանը տրամադրված 
միջոցները, դանիական կազմակերպությունների հետ համագործակցության շնորհիվ ոչ թե ավելացել են 61.9 
մլն ԱՄՆ դոլարով, այլ այդ չափով վարկային միջոցների համար Ընկերությունը հնարավորություն է ստացել 
որոշակիորեն պակաս չափով վարկային տոկոս վճարելու: 

Ակնհայտ է, որ 350 մլն ԱՄՆ դոլար ծավալով ներդրումային ծրագիր իրականացնող ընկերության 
համար ֆինանսական առումով խիստ կենսական լինել չի կարող ծրագրի ֆինանսական ծավալի մեկ 
վեցերորդի համար վարկային տոկոսի որոշակի նվազումը: 

Ընկերության համար առավել կենսական է այն, որ դանիական կազմակերպություններն այդ 
որոշումն ընդունել են՝ հիմք ընդունելով Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի առաջադրած 
կատարողական չափորոշիչներին սեփական գործունեության համապատասխանությունն ապահովելու 
ուղղությամբ Ընկերության իրականացրած և նախատեսվող գործողությունների մանրամասն 
ուսումնասիրության արդյունքները: Ըստ էության, դանիական կազմակերպությունների կայացրած դրական 
որոշման փաստով Ընկերությունը ձեռք է բերել ևս մեկ փաստարկ, որ Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի 
կառուցման և գործունեության ծրագրի իրականացման շրջանակներում արվում է ողջամիտ հնարավորը 
Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի առաջադրած կատարողական չափորոշիչներին 
համապատասխանություն ապահովելու համար: 

 
3. Հարց. 
Մեր տեղեկություններով` նշված դանիական կապիտալի ստացողը ռուսական ՎՏԲ բանկն է` 

«Թեղուտ» ՓԲԸ -ի հիմնական փոխատուն, որը «Վալլեքս» խմբի լիիրավ դուստր ձեռնարկությունն է: 
«Վալլեքս» խումբը վտանգ տեսնո՞ւմ է դանիական ներդրումների համար` ՎՏԲ բանկի նկատմամբ 
Եվրոպական Միության սահմանած տնտեսական պատժամիջոցների ֆոնին:  

Պատասխան. 
«ՎՏԲ» բանկը պաշտոնապես հայտարարել է, որ. «Չնայած եվրոպական պատժամիջոցներին` ՎՏԲ-

ն և իր դուստր ձեռնարկությունները շարունակելու են աշխատանքը նույն ռեժիմով` կատարելով իրենց 
ներդրողների ու բաժնետերերի հանդեպ բոլոր պարտավորությունները և պահպանելով հաճախորդների 
սպասարկման բարձր որակը»: «ՎՏԲ» բանկի հետ կնքված վարկային պայմանագրի շրջանակներում 
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պայմանագրային պարտավորությունները բանկի կողմից պատշաճ կատարելու առումով Ընկերությունը 
ներկայում պատժամիջոցներով պայմանավորված վտանգներ չի տեսնում:  

4. Հարց. 
Հայաստանի Հանրապետությունն Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեին 

(Compliance Committee) պատասխանելու իրավունք ունի: ՀՀ-ն սակայն երբևէ չի օգտվել իր այս իրավունքից: 
Փաստացի, ՀՀ-ն Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեում ներկայացրել են «Վալլեքսի» 
իրավաբանները: «Վալլեքսն» այս տեսանկյունից շահերի բախում նկատո՞ւմ է:  

 
Պատասխան. 
Մեր համոզմամբ, շահերի բախում այդ հանգամանքը չի կարող համարվել: Այդպիսի հարց ՄԱԿ 

ԵՏՀ Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) համապատասխան 
նիստի ժամանակ բարձրացրել է նաև դիմումատու կազմակերպության՝ «Էկոդար» ՀԿ-ի ներկայացուցիչը: 
Հարցին ի պատասխան՝ Կոմիտեի նախագահը և քարտուղարը տեղում հաստատել են «Վալլեքս» խմբի 
ներկայացուցչի մասնակցության իրավաչափությունը՝ պարզաբանելով, որ վերջինս նիստին մասնակցում է 
Օրհուսի կոնվենցիայի Հայաստանի համակարգողի հրավերով՝ որպես քննարկման առարկային 
լավատեղյակ անձ, որը կարող է նաև պարզաբանումներ տալ Կոմիտեին հետաքրքրող հնարավոր հարցերի 
շուրջ: «Վալլեքս» խմբի ներկայացուցիչը, ինչպես և ներկաներից յուրաքանչյուրը, նիստի շրջանակներում 
պատասխանել է բացառապես իրեն տրված հարցերին կամ այն հարցերին, որոնց հետ կապված Կոմիտեն 
ցանկացել է իմանալ նաև տվյալ անձի դիրքորոշումը: Հարկ է հաշվի առնել նաև, որ Կոմիտեի կողմից այդ 
առարկայով մի քանի քննարկումներ են եղել, որոնցից միայն մեկին է վերը նշված կարգով մասնակցել 
«Վալլեքս» խմբի ներկայացուցիչը: 

5. Հարց. 
Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի տնտեսագետ, տնտեսագիտության դոցենտ Ալեքսանդր 

Գրիգորյանը պնդում է, որ հանքարդյունաբերությունը սրում է երկրում առկա անհավասարությունները: Ո՞րն 
է այս հարցում «Վալլեքս» խմբի դիրքորոշումը:  

Պատասխան. 
Տնտեսական ցանկացած գործունեության ազդեցության այս կամ այն արտահայտության 

վերաբերյալ տեսակետները կարող են տարբեր լինել: Մեր համոզմամբ, լեռնահանքային 
արդյունաբերությունն ընդհանուր առմամբ էական նպաստ է բերում երկրի սոցիալ-տնտեսական 
զարգացմանը: Այդուհանդերձ, մենք ևս կարծում ենք, որ որոշ առումներով ճյուղի ազդեցությունը առավել 
նպաստավոր դարձնելու համար դեռ բավականին անելիք կա, և ուրախությամբ փաստում ենք, որ 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն այդ հանգամանքի գիտակցմամբ հետևողական քայլեր է 
ձեռնարկում լեռնահանքային ոլորտի զարգացումը կանոնակարգելու ու դրա հնարավոր բացասական 
հետևանքները նվազագույնի հասցնելու ուղղությամբ: Անկախ այդ քայլերից՝ «Վալլեքս» խմբի 
ընկերությունները հաստատակամ են լեռնահանքային ոլորտում իրենց գործունեությունը միջազգային 
առաջադեմ ստանդարտներին համապատասխանեցնելու առումով՝ Հայաստանի կայուն զարգացմանը 
հնարավոր առավելագույն նպաստը բերելու հարցում: 

 
Հարգանքով`  
 
Վահրամ Ավագյան  
Մամուլի խոսնակ 
«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ  
17.08.2014թ. 
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Հավելված 25. 
«Ժողովուրդ» օրաթերթի լրագրող Սյունե Հաբարձումյանի 17.11.2014թ. հարցման պատասխանը. 
Հարգելի տիկին Համբարձումյան 
Ի պատասխան Ձեր 17.11.2014թ. հարցման՝ հայտնում ենք հետևյալը. 
ՀՀ կառավարության 27.01.2011թ. «Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից` յուրաքանչյուր 

ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման նորմերը սահմանելու մասին» N 75-Ն 
որոշման Հավելված N 3-ով սահմանված են Դեբեդ գետի ավազանի գետերի ջրերի որակի էկոլոգիական 
նորմերը: Այդ իրավական ակտով մասնավորապես սահմանվում է, որ մոլիբդենի 6.08 մկգ/լ 
պարունակությունից բարձր պարունակությունների դեպքում ջուրն ունի 5-րդ դասի որակ:  

Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի շինարարության և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի 
շահագործման՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման աշխատանքների շրջանակներում 
2005-2006թթ. հետազոտվել է նաև Շնող գետի ջրի որակը: Այդ հետազոտության արդյունքներն 
արտացոլված են «Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային կոմբինատի շինարարության և շահագործման 
աշխատանքային նախագիծ. հատոր 7» փաստաթղթում, որը կարող եք ներբեռնել «Թեղուտ» ՓԲ 
ընկերության կայքից http://teghout-old.vallexgroup.am/images/7_-_Environment.pdf հղումով: Մասնավորապես՝ 
այդ փաստաթղթի 57-րդ էջում նշված է, որ մոլիբդենի պարունակությունը Շնող գետի ջրում կազմում է 27.8 
մկգ/լ: Ինչպես Ձեզ հավանաբար հայտնի է, «Վալլեքս» խմբի ընկերությունները Թեղուտի պղինձ-
մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ուղղությամբ՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության 
հնարավորություն ենթադրող որևէ գործունեություն 2005-2006թթ. դեռևս չէին սկսել: Հետևաբար՝ Շնող 
գետի ջրում մոլիբդենի՝ 5-րդ դասին համապատասխանող պարունակության առկայությունն ինքնին չի 
վկայում Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման և շահագործման ծրագրի իրականացման որևէ 
ազդեցության մասին Շնող գետի վրա:  

Ձեր հարցման՝ Շնող համայնքի ղեկավարի խոսքի վկայակոչմամբ հատվածի վերաբերյալ հայտնում 
ենք, որ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության կողմից շահագործվող Մերձշնողյան ավազակոպճային հանքավայրը 
գտնվում է Շնող գետի ջրհավաք ավազանից դուրս, և դրա շահագործման հետևանքով Շնող գետի վրա 
ազդեցություն ուղղակիորեն հնարավոր չէ: Շնող գետի վրա բացասական ազդեցության հնարավորություն 
կա Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի խճի լվացման տեղամասի աշխատանքի հետևանքով: «Թեղուտ» 
ՓԲ ընկերությունը համապատասխան պետական լիազոր մարմնի տրամադրած թույլտվության շրջանակնե-
րում, դրանով նախատեսված ծավալներով ջրառ է կատարում Շնող գետի Խառատանոց վտակից խճի 
լվացման տեղամասում օգտագործելու համար: Լվացման արդյունքում ջրին, բնականաբար, խառնվում է 
որոշակի քանակությամբ հող և ավազ: Որևէ թունավոր կամ շրջակա միջավայրի համար առանձնապես 
վտանգավոր քիմիական տարր այդ գործընթացում չեն օգտագործվում և ջրին չեն խառնվում: Այդուհանդերձ՝ 
արտահոսող ջրում կախված մասնիկների պարունակության՝ թույլատրելի առավելագույն չափաքանակները 
չգերազանցելու նպատակով հոսքաջրերի մեխանիկական մաքրում իրականացնելու համար տվյալ 
արտադրամասում կառուցված են պարզարաններ, որտեղ ջուրը պետք է մաքրվի հողից և ավազից, իսկ 
պարզարաններում կուտակված տիղմը՝ պարբերաբար հեռացվի՝ ամբարվելով լցակույտերում:  

Ցավոք՝ նախկինում եղել են ժամանակահատվածներ, երբ պարզարանները պատշաճ չեն գոր-
ծառնել, և այդ արտադրամասի գործունեության հետևանքով գրանցվել են կախված մասնիկների բարձր 
պարունակություններ Շնող գետում: Շնող գետի՝ խճի լվացման արտադրամասի պարզարանների 
արտահոսքի կետից ներքև ընկած հատվածի ափին գտնվող որոշ այգիներում գետի ջուրը ոռոգման 
նպատակով օգտագործող անձանց կողմից հարցը բարձրացվել է շահագրգիռ հանրության 
ներկայացուցիչների հետ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության կազմակերպած հանդիպումների շրջանակներում: 
Ընկերությունն օպերատիվորեն արձագանքել է հարցադրմանը և ձեռնարկել համապատասխան 
միջոցառումներ, որոնց արդյունքում էապես նվազեցվել է կախված մասնիկների պարունակությունը խճի 
լվացման պարզարաններից արտահոսքերում:  

 
Հարգանքով՝ 
 
Վահրամ Ավագյան 
Մամուլի խոսնակ 
«Թեղուտ» ՓԲԸ 
20.11.2014թ. 
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Հավելված 26. 
«Արմենպրես լրատվական գործակալության» լրագրող Գոհար Ավետիսյանի  10.02.2015թ. գրության 

պատասխանը. 
Հարգելի Գոհար Ավետիսյան 
Ձեր 10.02.2015թ. գրության (այսուհետ՝ Գրություն) առնչությամբ հայտնում ենք հետևյալը. 
ՀՀ Սահմանադրության և «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի՝ Գրության մեջ 

վկայակոչված դրույթները որևէ բան չեն պարտավորեցնում «Վալլեքս» խմբի «Թեղուտ» փակ 
բաժնետիրական ընկերությանը (այսուհետ՝ Ընկերություն):  

Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում ենք, որ Ընկերությունը որդեգրել է տեղեկատվական 
թափանցիկության քաղականություն, որի կենսագործման նպատակով սեփական նախաձեռնությամբ 
մշակել, շահագրգիռ հանրության հետ քննարկել և հրապարակել է Ընկերության գործունեության 
վերաբերյալ տեղեկատվության հարցումներ կատարելու և դրանց Ընկերության արձագանքման 
ընթացակարգ: Առաջարկում ենք Ընկերության պաշտոնական կայք (www.vm.am) այցելելով ծանոթանալ 
վերոնշյալ ընթացակարգին և օգտագործել այդ հնարավորությունը Ընկերության հետ հետագա 
հարաբերություններում: 

Ի պատասխան Գրությամբ ներկայացված հարցերի՝ հայտնում ենք. 
1. Հարց. 
Միջազգային շուկաներում պղնձի գների նվազումը ինչպե՞ս է ազդել Ընկերության գործունեության և 

արդյունահանվող պղնձի խտանյութի ծավալների վրա:  
Պատասխան. 
Պղնձի գնի նվազումը, բնականաբար, վատթարացրել է առևտրային պայմանները պղնձի 

արդյունահանմամբ զբաղվող տնտեսվարողների, այդ թվում՝ Ընկերության համար: Ներկայում Ընկերության 
կողմից հանքաքարի արդյունահանման և խտանյութի արտադրության ծավալները պղնձի գնի նվազումով 
պայմանավորված փոփոխություններ չեն կրել: 

2. Հարց. 
Նկատվո՞ւմ է արդյոք պահանջարկի նվազում, և եթե այո, ապա ի՞նչ ծավալների:  
Պատասխան. 
Որպես կանոն՝ որևէ ապրանքի գնի նվազումը հենց պահանջարկի նվազման ուղիղ հետևանքն է: 

Սակայն չենք կարծում, որ ներկայում համաշխարհային շուկայում պղնձի պահանջարկի նվազման օբյեկտիվ 
նախադրյալներ կան և հակված ենք գնի նվազման դետերմինացիայում առաջին պլանի վրա տեսնել 
համաշխարհային տնտեսության զարգացման ընդհանուր միտումների, աշխարհաքաղաքական 
գործընթացների և այլ գործոնների համատեքստում ձևավորվող վատատեսական ակնկալիքների 
համեմատաբար կարճաժամկետ ազդեցությունները խոշոր սպառողների վարքագծի վրա: 

3. Հարց. 
Վերջին օրերին գների կայունացման միտում կա, չնայած դրան` փորձագետները չեն բացառում, որ 

համաշխարհային շուկայում նոր գնային ցնցումներ կարող են լինել: Ի՞նչ միջոցառումներ եք ձեռնարկում 
խուսափելու հնարավոր ցնցումներից: Ինչպե՞ս եք գնահատում ներկա իրավիճակը:  

Պատասխան. 
Իրոք, պղնձի գնանկումը 2015թ. հունվարի 27-ից չի շարունակվել, նկատվել են գնի բարձրացման 

միտումներ: Չնայած այն բանին, որ համաշխարհային շուկայում գնային և այլ ցնցումները երբեք բացառված 
չեն, և կանխատեսումները միշտ հավանականային են՝ մենք հակված ենք արժանահավատ համարելու 
պղնձի շուկայում հնարավոր զարգացումների չափավոր լավատեսական սցենարները: Պղնձի գնի ներկա 
մակարդակը դեռևս թույլ է տալիս Ընկերությանը գործել շահութաբեր գոտում, և մենք դեռևս կանգնած չենք 
«շարունակել աշխատել վնասով, թե՞ դադարեցնել գործունեությունը» դրամատիկ երկընտրանքի առաջ: 
Սակայն ակնհայտ է, որ գործունեության արդյունքների ֆինանսական ցուցանիշներն էականորեն 
կտարբերվեն Ընկերության կանխատեսումների հիման վրա նախկինում ակնկալվածից, և շուկայի նոր 
իրողությունների հաշվառմամբ կվերանայվեն երկարաժամկետ հեռանկարում տնտեսական գործունեության 
ընդլայնման, կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության  և այլ ուղղություններով գործունեության 
ծրագրերը: 

Հարգանքով՝ 
Վահրամ Ավագյան 
Մամուլի խոսնակ 
«Թեղուտ» ՓԲԸ 
 
Հավելված 27. 
«Gare de l'Est» ամսագրի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում թղթակից Մանվել Քեշիշյանի 

25.02.2015թ. հարցման պատասխանը. 
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Հարգելի պարոն Քեշիշյան 
Շնորհակալություն ենք հայտնում Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման և 

գործունեության ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) վերաբերյալ նախատեսվող անդրադարձում մեր տեսակետը 
ներկայացնելու հնարավորություն ընձեռելու համար: Բարձր ենք գնահատում լուսաբանման առարկային 
առնչվող բոլոր շահագրգիռ կողմերի տեսակետները ներկայացնելու և ընթերցողի համար լիարժեք 
տեղեկացվածություն ու իրազեկված կարծիք ձևավորելու հնարավորություն ապահովելուն ուղղված արհես-
տավարժ լրագրությունը: 

Ստորև ներկայացնում ենք Ձեր 25.02.2015թ. գրությամբ ներկայացված հարցերի պատասխանները: 
  
1. Հարց. 
Բազմաթիվ մարդիկ, հատկապես, քաղաքացիական ակտիվիստներն ու բնապահպանները 

մտահոգված են, որ Թեղուտի անտառների շահագործումը կարող է խոշոր չափի վնաս հասցնել շրջակա 
միջավայրին և անդառնալի ազդեցություն ունենալ այդ տարածքի բնակիչների առողջության վրա: 
Որքանո՞վ են փաստարկված նրանց դժգոհությունները, արդյոք ուսումնասիրություն կատարե՞լ եք այդ 
թեմայով և ի՞նչ փաստարկներ ունեք հանքի անվտանգ շահագործման մասին:  

 
Պատասխան. 
Ծրագրի իրականացման համար արվող անտառահատումների հետևանքով անտառային 

տնտեսությանը հասցվելիք վնասի և ծրագրի իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա 
հնարավոր այլ անցանկալի ազդեցությունների հետ կապված մտահոգություններ և դժգոհություններ 
hասարակական տարբեր շրջանակներից իրոք հնչեցվել են: Փաստարկվածության տեսանկյունից դրանք 
միատարր չեն. եղել են ինչպես իրադրության վերաբերյալ առօրեական պատկերացումների և ասեկոսների 
վրա հիմնված դատողություններ, այնպես էլ՝ մասնագիտական որոշակի հենք ունեցող, լուրջ վերլուծության և 
հաշվառման ենթակա տեսակետներ:  

Հարակից համայնքներում առողջապահական իրադրության վատթարացման վտանգ պարունակող 
որևէ ազդեցության հնարավորության մասին որևէ դատողություն չի հիմնավորվել: Ծրագրի իրականացումն 
իրավական տեսանկյունից նախապատրաստելու փուլում ապահովվել են Ծրագրի հիմքում ընկած աշխա-
տանքային նախագծի՝ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր փորձաքննությունների, այդ թվում՝ շրջակա 
միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության իրականացումը և դրանց արդյունքում ստացվել 
անհրաժեշտ բոլոր դրական եզրակացությունները: Ի լրումն օրենսդրությամբ սահմանվածի՝ 
աշխատանքային նախագիծն այդ փուլում ներկայացվել է ՀՀ առողջապահության նախարարություն, որը 
առաջնահերթ հարակից համայնքներում առողջապահական իրադրության վրա անցանկալի 
ազդեցությունների վտանգների հնարավորության տեսանկյունից ուսումնասիրելուց հետո նախագծի 
իրականացման վերաբերյալ որևէ առարկություն չի ներկայացրել: 

Ծրագրի իրականացման համար արվող անտառահատումների հետևանքով անտառային 
տնտեսությանը հասցվելիք վնասի փոխհատուցման նպատակով «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը (այսուհետ՝ 
Ընկերություն) մշակել, շահագրգիռ հանրության ներկայացուցիչների հետ քննարկել է ծրագիր, որը 
հաստատվել է ՀՀ բնապահպանության և գյուղատնտեսության նախարարների համատեղ հրամանով: 
Անցած ժամանակահատվածում այդ ծրագրի շրջանակներում անտառապատման և անհրաժեշտ խնամքի 
աշխատանքներ են կատարվել 391.5 հա գումարային մակերեսով տարածքներում, մինչդեռ հատումների 
գումարային մակերեսը կազմել է 159 հա:  

Նպատակ ունենալով ապահովել շրջակա միջավայրի պահպանության, անվտանգության 
տեխնիկայի, աշխատանքի պահպանության և այլ տեսանկյուններից Ծրագրի իրականացման 
համապատասխանությունը ոչ միայն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, այլև համաշխարհային ընգրկումով 
առավել առաջադեմ չափորոշիչներին (մասնավորապես՝ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի կողմից 
սահմանված)՝ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը նախաձեռնել է իր գործունեության շարունակական 
բարեփոխման ծրագիր, որի առաջընթացին կարող եք հետևել Ընկերության պաշտոնական կայքի 
http://vm.am/hy/Sustainable-Development էջն ու ենթաէջերն այցելելով: Եթե կայքում տեղակայված 
տեղեկատվության ուսումնասիրման արդյունքում Ձեզ մոտ կառաջանան Ծրագրի վերաբերյալ այլ հարցեր, 
ապա ուրախությամբ կպարզաբանենք նաև դրանք:  

 
 
2. Հարց 
Թեղուտի հանքարդյունաբերության հետ կապված ի՞նչ սպասելիքներ ու հեռանկարներ 

կան: Քանի՞ նոր աշխատատեղ է բացվել գործարկման արդյունքում: Ֆինանսական որքա՞ ն շահույթ եք 
ակնկալում և տարեկան որքա՞ ն բյուջետային մուտքեր կլինեն տարեկան կտրվածքով: 

 
Պատասխան. 
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2015թ. փետրվարի դրությամբ Ընկերությունն ունի 1230 աշխատող: Ընկերության արտադրանքի գինը 
պայմանավորող հիմնական գործոնը՝ պղնձի գինը, մեկ տոննայի դիմաց վեց հազար ԱՄՆ դոլար ընդունելու 
դեպքում 2015-2016 թթ. համար կանխատեսվում են հետևյալ արդյունքները. 
 
 2015թ. 2016թ. 
Իրացումից եկամուտ (մլն ԱՄՆ դոլար) 143 164 
Զուտ շահույթ (մլն ԱՄՆ դոլար) 1 16.5 
Հարկեր (մլն ԱՄՆ դոլար) 15.3 18.2 

 
Վերը բերված աղյուսակում ներկայացված չեն Ընկերության արտադրանքի որոշ մասը հանրա-

պետության ներսում իրացնելու դեպքում վճարվող ավելացված արժեքի հարկը, որի մեծությունը, կախված 
հանրապետության ներսում իրացման ծավալներից, կարող է համեմատելի լինել մյուս բոլոր 
հարկատեսակների գծով նախատեսվող վճարումների մեծության հետ:  

 
3. Հարց.  
Հանքի շահագործման արդյունքում որքանո՞վ է երաշխավորվում այդ տարածքում գտնվող 

պատմամշակութային հուշարձանների՝ դամբարանդաշտերի, խաչքարերի անվտանգությունը: 
 
Որպես պատասխան ներկայացնում ենք քաղվածք Ընկերության պաշտոնական կայքի 

http://vm.am/hy/Sustainable-Development-Historic-Cultural-Values-Preservation էջից. 
«Ինչպես մարդկային ցանկացած այլ գործունեություն, այնպես էլ Թեղուտի հանքավայրի 

շահագործումն անխուսափելիորեն ենթադրում է որոշակի փոփոխություններ նաև շրջակա պատմական-
մշակութային միջավայրում: Հաշվի առնելով, որ Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի տարածքում 
առկա են մշակույթի և քաղաքակրթության վաղեմի հետքեր, արժեքավոր տեղեկատվություն պարունակող 
պատմամշակութային հուշարձաններ՝ մինչև հանքավայրի շահագործման ծրագրով նախատեսվող, շրջակա 
միջավայրի մշակութային իրադրությունը փոփոխող գործողությունների իրականացումն անհրաժեշտ է անել 
առավելագույնը, որպեսզի մեղմացվի հնարավոր բացասական ազդեցությունը: Միայն վստահ լինելով, որ 
գիտությանը տվյալ պահին հայտնի ամենաարդյունավետ միջոցներով, ողջամիտ սահմաններում արվել է 
առավելագույնը իրացման գոտում հայտնված տարածքների պատմամշակութային բովանդակությունը 
վերհանելու, արժեքավոր հուշարձանները տեղափոխման կամ այլ միջոցով պահպանելու, այլ 
հուշարձանների պարունակած պատմամշակութային տեղեկատվությունը համակարգելու և հուսալի 
կրիչների վրա ամրագրելու ուղղությամբ՝ կարելի է նախաձեռնել շրջակա մշակութային միջավայրի 
անցանկալի փոփոխության ռիսկեր ունեցող գործողություններ: 

Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի իրացման գոտում հայտնված տարածքների 
պատմամշակութային բովանդակության հնարավորինս ամբողջական պահպանումն ու հետագա 
սերունդներին փոխանցումն ապահովելու նպատակով՝ ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 
1278-Ն որոշման համաձայն մշակվել է Թեղուտի հանքավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ 
տարածքներում գտնվող պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանությունն ու 
անվթարայնությունն ապահովող միջոցառումների վերաբերյալ ծրագիր (հաստատված «ՀՀ մշակույթի 
նախարարի 2008 թվականի հուլիսի 4-ի թիվ 416-Ա հրամանով»): Այդ ծրագիրը հիմք ընդունելով՝ 
համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպությունների հետ կնքվել են պայմանագրեր՝ «Վալլեքս» 
խմբի ընկերությունների ֆինանսական միջոցների հաշվին՝ Թեղուտի հանքավայրի շահագործման համար 
անհրաժեշտ տարածքներում գտնվող պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանությունն ու 
անվթարայնությունն ապահովող միջոցառումների իրականացման առարկայով (համառոտ 
տեղեկանք ծրագրի շրջանակներում ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի և «Ֆրոնտոն» 
ՍՊ ընկերության կողմից «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության ֆինանսական միջոցներով 2009-2011 թթ. ընթացքում 
կատարված համալիր աշխատանքների վերաբերյալ, արխիվային տեսանյութ): 

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը «Թեղուտ» ՓԲԸ հետ կնքած 
պայմանագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների արդյունքներով ըստ տարիների կազմել է 
հաշվետվություններ, որոնք ներկայացվել են ՀՀ Մշակույթի նախարարություն»: 

Հարկ ենք համարում նշել, որ բնագավառի մասնագիտական հանրության մի շարք 
ներկայացուցիչների,  այդ թվում՝ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի կարծիքով, 
Ընկերության հետ կնքած պայմանագրերի շրջանակներում իրականացվող հնագիտական աշխատանքներն 
իրենց ծավալներով և բնույթով աննախադեպ են նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ:  

 
4. Հարց. 
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Որքանո՞վ եք հետևողական քաղաքացիական հասարակության կոչերին: Արդյոք երբևէ նրանց 
հետ քննարկե՞լ եք խնդիրը:  

Ընկերությունն իրեն համարում է քաղաքացիական հասարակության հավաքական անդամ՝ 
կորպորատիվ քաղաքացի, և հասարակության այլ անդամների հետ երկխոսությանը մասնակցում է 
սոցիալական պատասխանատվության պատշաճ մակարդակի ապահովման հրամայականով: Դրա 
ինստիտուցիոնալ դրսևորումներն են Ընկերության գործունեության շահառուների ներգավման ներդրված մե-
խանիզմները, Ընկերության որդեգրած տեղեկատվական թափանցիկության քաղաքականությունն ու 
վերջինիս կենսագործման նպատակով սահմանված հանրային հարցումների և ճանաչողական շրջայցերի 
կազմակերպման ընթացակարգերը (առավել մանրամասն տեկատվություն կարող եք ստանալ՝ այցելելով 
http://vm.am/hy/Information-Center էջը): Ընկերությունը շահագրգիռ է իր գործունեության վերաբերյալ 
հավաստի տեղեկատվության տարածման և իր գործունեության նկատմամբ լայն հանրային 
վերահսկողության ապահովման հարցերում: Մենք կարևորում ենք մեր գործունեությանն առնչվող 
ցանկացած քննարկմանը մասնակցելու հրավերին համարժեք արձագանքումը, դրա օբյեկտիվ անհրաժեշ-
տության առկայության դեպքում՝ այդպիսի քննարկումներ կազմակերպում մեր նախաձեռնությամբ: 

Բացի դա, շահառուների ներգավման հաստատված պլանի շրջանակներում Ընկերությունը 
պարբերաբար (առնվազն եռամսյակը մեկ անգամ) հանդիպումներ է կազմակերպում ինչպես ազդակիր 
համայնքների բնակիչների, այնպես էլ շահառուների ավելի լայն խմբերի համար՝ վերջիններիս ծրագրի 
իրականացման ընթացքի մասին տեղեկություններ տրամադրելու, նրանց հուզող խնդիրները քննարկելու և 
լուծումներ նախանշելու նպատակով: Ընկերության կայքում հասանելի են նաև այդպիսի բոլոր 
հանդիպումների տեսագրությունները: 

Հարգանքով՝  
Վահրամ Ավագյան 
Մամուլի խոսնակ 
«Թեղուտ» ՓԲԸ 
 
Հավելված 28.  
«Ազատություն» ռադիոկայանի հայկական ծառայության լրագրող Նարինե Ղալեչյանի 25.08.2015թ. 

հարցման պատասխանը. 
Հարգելի տիկին Ղալեչյան 
 
Ի պատասխան Ձեր 25.08.2015թ. հարցման՝ հայտնում ենք, որ «Վալլեքս» խմբի «Թեղուտ» փակ 

բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն) ինչպես Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային 
հանքավայրի շահագործման ծրագիրը, այնպես էլ ցանկացած այլ  գործունեություն իրականացնում է ՀՀ 
օրենսդրությանը համապատասխան: 

Ձեր հարցման մեջ վկայակոչվող դատական գործի քննությանն Ընկերությունը որևէ ձևով 
ներգրավված չէ, ուստի չի կարող դրա վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն տալ: 

Հարգանքով՝ 
Վահրամ Ավագյան 
«Վալլեքս»  խմբի ընկերությունների մամուլի խոսնակ 
 
Հավելված 29. 
«ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ի նախագահ Ինգա Զարաֆյանի 11.09.2015թ. հարցման 

պատասխանը. 
Հարգելի տիկին Զարաֆյան 
Ի պատասխան Ձեր 11.09.2015թ. հարցման՝ հայտնում ենք հետևյալը. 

Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման և գործունեության ծրագրի իրականացման նպատակով 
անտառային ծածկույթի հատմամբ անտառային տնտեսությանը հասցվող վնասի փոխհատուցման ծրագրի 
(այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում անցած ժամանակահատվածում անտառապատում (այսուհետ՝ ԱՊ), 
խոտհունձ (այսուհետ՝ ԽՀ), ագրոտեխնիկան խնամք (ԱՏԽ) և լրացման աշխատանքներ (այսուհետ՝ ԼԱ) 
իրականցվել են հետևյալ տարածքներում՝ նշված տարիներին, մակերեսով և ծառատեսակների 
օգտագործմամբ. 
Տարածք ԱՊ 
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ր 
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Ծառա-
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Տարածք ԱՊ 
ընդհանու

ր 
մակերեսը 

(հա) 

2009թ
. 

2010թ
. 

 

2011թ
. 

2012թ
. 

2013թ
. 

2014թ.
* 

2015թ.
* 

Ծառա-
տեսակներ 

 

Թեղուտ 
համայնքի 
տարածք 

50  ԱՊ - 
40 
  

ԱՊ - 
10 

ԱՏԽ 
ԽՀ  
ԼԱ 

ԽՀ  
ԱՏԽ 

- ԱՏԽ 
ԼԱ 

- - Սոճի 
Կաղնի 
Թխկի 

Շնող 
համայնքի 
տարածք 

17  ԱՊ - 
13 
 

ԱՊ - 
4 

ԱՏԽ  
ԽՀ  
ԼԱ 

ԱՏԽ 
- 17  

ԽՀ - 
17 
ԼԱ 

- - - - Սոճի  
Կաղնի  
Հացենի 

Լեռնահովիտ 
համայնքի 
տարածք 

73  ԱՊ - 
55  
  

ԱՊ - 
18 

ԽՀ  
ԱՏԽ  

ԽՀ - 
73 

ԱՏԽ 
 

ԽՀ - 
52 

ԽՀ - 
52 

- - Սոճի 
Կաղնի 

Խնձորենի 
Տանձենի 

Արջուտ 
համայնքի 
տարածք 

50 - - ԱՊ - 
50 
 

ԽՀ - 
40 

ԱՏԽ  

ԱՏԽ 
ԼԱ 

ԱՏԽ 
ԽՀ – 

40 

- Կաղնի 
Խնձորենի 

Թխկի 
Հացենի 

Օձուն 
համայնքի 
տարածք 

30 - - ԱՊ - 
15.5 

ԱՊ - 
14.5 
ԱՏԽ 
ԽՀ 
ԼԱ 

ԱՏԽ 
ԽՀ - 

24 
ԼԱ 

ԱՏԽ 
ԽՀ - 
24 
- 

- Կաղնի 
Խնձորենի 
Տանձենի 
Թխկի, 
Հացենի 

Հայանտառ 
ՊՈԱԿ 
«Գուգարքի 
անտառ-
տնտեսություն»
, Սպիտակի 
անտառպետու-
թյան 
քառակուսի 36 

62 - - - ԱՊ - 
62 

ԱՏԽ  
ԼԱ 

ԱՏԽ 
ԽՀ – 

62 

ԱՏԽ Կաղնի 
Թխկի 

Հացենի 

Քառակուսի 32 72.1 - - - ԱՊ - 
18 

ԱՊ - 
54.1 
ԱՏԽ 
ԽՀ - 

5 
ԼԱ - 
52.1 

ԼԱ - 20 
ԽՀ – 

72 

- Սոճի 
Թխկի 

Հացենի 

Քառակուսի 10 4 - - - - - ԱՊ – 4 ԱՊ - 
12.4 
ԱՏԽ 

Սոճի 
Հացենի 
Թխկի 

Վանաձորի 
անտառպե-
տության 
քառակուսի 5 

20.8 - - - - - ԱՊ – 9 ԱՊ - 
11.8 

ԱՏԽ 

Սոճի 
Հացենի 
Թխկի 

Լալվարի 
անտառտնտե-
սության Շնողի 
անտառպետու-
թյան 
քառակուսի 5 

9.5 - - - - ԱՊ - 
9.5 

ԱՏԽ 
ԽՀ - 

4 

ԱՏԽ 
ԽՀ – 
9.5 
ԼԱ - 
9.5 

- Հաճարեն
ի 

Հացենի 

94 
 



 

Տարածք ԱՊ 
ընդհանու

ր 
մակերեսը 

(հա) 

2009թ
. 

2010թ
. 

 

2011թ
. 

2012թ
. 

2013թ
. 

2014թ.
* 

2015թ.
* 

Ծառա-
տեսակներ 

 

Քառակուսի 
20, 21 

14.9 - - - - ԱՊ - 
14.9 
ԽՀ - 
14.9 
ԱՏԽ 

ԱՏԽ 
ԽՀ - 
14.9 
ԼԱ - 
14.9  

 Հաճարեն
ի 

Հացենի 

Ընդամենը ԱՊ 415.7  108  32 65.5 94.5 78.5 13 24.2  
* 2014-2015թթ. վերաբերող տեղակատվությունը վերջնական չէ և Ծրագրով սահմանված կարգով ու 

ժամկետներում ենթակա է ճշգրտման:  
Ցավոք, չունենք Ծրագրի իրականացման տարածքների շատ թե քիչ լայն ընտրանք ապահովող 

լուսանկարներ, որոնք այդ տարածքներում իրադրությունը կարտացոլեն բավարար համակողմանիորեն: 
Առաջիկայում «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության բնապահպանության բաժնի աշխատանքային խումբը 
նախատեսում է այցելություններ կատարել այդ տարածքներ և լուսանկարել ու տեսագրել դրանք: Սույնով 
առաջարկում ենք «ԷկոԼուր» տեղեկատվական հասարակական կազմակերպությանը ներգրավվել այդ 
աշխատանքներին և պատրաստակամություն հայտնում այցելությունները կատարել փոխհամաձայնեցված 
հերթականությամբ ու ժամանակացույցով: 

 
Հարգանքով՝ 
Վահրամ Ավագյան 
Մամուլի խոսնակ 
«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ 
22.09.2015թ.  
 
Հավելված 30. 
«Ազատություն» ռ/կ հայկական ծառայության լրագրող Կարինե Սիմոնյանի 07.10.2015թ. հարցման 

պատասխանը. 
Հարգելի Կարինե  
Ստորև ներկայացնում ենք Ձեր 07.10.2015թ. գրությամբ տրված հարցերի պատասխանները. 
1. Հարց. 
Քանի՞ աշխատող կա «Վալլեքս» ընկերության կողմից Թեղուտում շահագործվող 

հանքավայրում։ Նրանցից որքա՞նն են Թեղուտ և Շնող համայնքներից։ 
Պատասխան. 
«Վալլեքս» խմբի «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունում (այսուհետ՝ Ընկերություն) 2015թ. հոկտեմբերի 1-ի 

դրությամբ աշխատում է 1,302 մարդ: Նրանցից 144-ը՝ ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ, 247-ը՝ ՀՀ Լոռու մարզի 
Շնող գյուղերի բնակիչներ են: Ընկերության հյուրանոցահանրակացարանային համալիրը սպասարկող և 
Ընկերությանը սննդի մատակարարման ծառայություններ մատուցող «Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերությունում 
նույն օրվա դրությամբ աշխատում է 91 մարդ: Նրանցից 31-ը՝ ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ, 17-ը՝ ՀՀ Լոռու 
մարզի Շնող գյուղերի բնակիչներ են: 

Այս տեղեկատվությունը հասանելի է և ամսական կտրվածքով թարմացվում է Ընկերության 
պաշտոնական կայքում՝ www.vm.am:  

2. Հարց. 
Հիմնականում ո՞ր աշխատանքներում են ներգրավված այս գյուղի բնակիչները։ 
Պատասխան. 
ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող գյուղերի բնակիչներ աշխատում են Ընկերության գործնականում 

բոլոր հիմնական համակարգային միավորներում: 
3. Հարց. 
Այսօրվա դրությամբ որքան արտասահմանցի աշխատող ունեք և ո՞ր երկրներից են նրանք։ 

Բնակիչները պնդում են, որ շատ հաճախ դրսից են մասնագետներ բերվում, այն դեպքում, երբ այդ 
մասնագետները կան տեղերում։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է՝ վարորդներին, անգամ եթե 
նեղ մասնագիտական միջոցներ են։ Ո՞ր դեպքերում է ընկերությունը դրսից աշխատողներ բերում։ 
Նրանց համար կատարվող ծախսերն ավելի շա՞տ են, թե դրսից ավելի էժան աշխատուժ եք բերում։  

Պատասխան. 
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2015թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ Ընկերությունը և «Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերությունը միասին 
ունեն ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող 28 աշխատող, նրանցից 14-ը՝ ազգությամբ հայ: Այդ աշխատողներից 7-
ը՝ ԼՂՀ, 10-ը՝ ՌԴ, 2-ը՝ ԱՄՆ, 7-ը՝ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության, 1-ը Ուկրաինայի և 1-ը՝ ՎՀ 
քաղաքացի են:  

Բնականաբար՝ Ընկերությունն անհրաժեշտ աշխատուժի պակասն առաջնահերթ փորձում է 
համալրել ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող գյուղերի ներկայացուցիչներով: Ընկերության այդ մոտեցման 
շնորհիվ ներկայում ՀՀ Լոռու մարզի Շնող գյուղի տնային տնտեսությունների շուրջ 1/3-ի, ՀՀ Լոռու մարզի 
Թեղուտ գյուղի տնային տնտեսությունների շուրջ 2/3-ի առնվազն մեկ անդամ աշխատում է Ընկերությունում, 
և այդ գյուղերում գործազրկության մակարդակը մի քանի անգամ ցածր է հանրապետական միջին 
ցուցանիշից:  

Հարկ է հաշվի առնել, որ ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող գյուղերի բնակիչները «դրսից բերված 
մասնագետ» ասելով առավել հաճախ նկատի ունեն պարզապես ոչ թեղուտցի և ոչ շնողցի աշխատողներին:  
Իհարկե, միանգամայն բնական և հասկանալի է իրենց գյուղի որևէ բնակիչ գործազուրկ չլինելու՝ այդ 
գյուղերի բնակիչների ցանկությունը: Միևնույն ժամանակ Ընկերության նպատակը չէ միայն այդ երկու 
համայնքներում զբաղվածության խնդրի լուծմանը նպաստելը: Հարկ է հաշվի առնել, որ Ընկերության 
գործունեության տարածքին հարակից այլ համայնքներից թեկուզ մի քանի կամ մի քանի տասնյակ մարդու՝ 
Ընկերությունում աշխատանքով ապահովելը կարող է զգալի դրական ազդեցություն ունենալ այդ 
համայնքների տնտեսական կյանքի վրա, և այդ հանգամանքն Ընկերությունը չի անտեսում: 

Ընկերությունն արտասահմանից մասնագետներ հրավիրում է միայն այն դեպքում, երբ պահանջվող 
որակավորմամբ մասնագետ հնարավոր չի եղել գտնել Հայաստանում: Որպես կանոն, արտերկրից 
հրավիրված մասնագետներն առավել թանկ աշխատուժ են, և Ընկերությունը շահագրգռված է 
որակավորման բարձրացման ուսումնական և այլ ծրագրերի իրականացմամբ տեղացի բարձրակարգ 
մասնագետներ պատրաստելում՝ հնարավորինս մոտ ապագայում արտերկրից հրավիրված մասնագետներին 
տեղացիներով փոխարինելու նկատառումով: 

4. Հարց. 
Այսօրվա դրությամբ կրճատումներ կա՞ն արդյոք ընկերությունում և, եթե այո, ինչո՞վ է դա 

պայմանավորված։ Գյուղապետերը պնդում են, որ գնալով նվազում է Թեղուտում աշխատող իրենց 
համագյուղացիների թիվը։ Ինչո՞վ է դա պայմանավորված։  

Պատասխան. 
2015թ. մարտ ամսից ի վեր Ընկերության աշխատողների քանակը միայն ավելացել է՝ 1,231-ից 

հասնելով 1,302-ի: «Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերության աշխատողների քանակը, ինչպես նաև երկու 
ընկերություններում ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող գյուղերի բնակիչ աշխատողների քանակներն այդ 
ժամանակահատվածում էական փոփոխություն չեն կրել:  

5. Հարց. 
Թեղուտում հանքարդյունաբերական գործունեություն ծավալելու համար դեռ որքա՞ն 

պաշարներ ունի ընկերությունը։ Քանի՞ տարի այն կբավականացնի։ 
Պատասխան. 
ԽՍՀՄ պաշարների պետական հանձնաժողովի կողմից 1991թ. հաստատվել է Թեղուտի պղինձ 

մոլիբդենային հանքավայրում շուրջ 450 մլն. տ հանքաքարի պաշար՝ 1.6 մլն. տ (0.355%) պղնձի և 99 հազ. 
տ (0.022%) մոլիբդենի պարունակությամբ: Այդ տեղեկատվության արժանահավատությունն ընդունելու և 
Ընկերության լեռնահարստացուցիչ համալիրում տարեկան 7 միլիոն տոննա հանքաքար արդյունահանելու 
դեպքում Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի պաշարները կբավականացնեն շուրջ 65 տարի: 

6. Հարց. 
Դեպի Ծաղկաշատ և այլ համայնքներ գործունեությունն ընդլայնելու ընկերության միտումները 

ինչի՞ հետ են կապված։ Արդյո՞ք դա նշանակում է, որ Թեղուտում պաշարներն սպառվում են։    
Պատասխան. 
ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաշատ-Ախետքի հանքային դաշտում օգտակար հանածոների 

արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքներ 
իրականացնելու ծրագրի իրականացման առաջնահերթ նպատակը Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային 
հանքավայրն առավել լայնընդգրկուն երկրաբանական համատեքստում ուսումնասիրելը և 
տարածաշրջանում հանքարդյունաբերության հետագա զարգացման հեռանկարները կանխատեսելու համար 
գիտական հիմքերի ապահովումն է: 

Հարգանքով՝ 
Վահրամ Ավագյան 
Մամուլի խոսնակ 
«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ 
07.10.2015թ.  
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Հավելված 31. 
«Ազատություն» ռ/կ հայկական ծառայության լրագրող Կարինե Սիմոնյանի 10.11.2015թ. գրությամբ 

տրված հարցերի պատասխանները. 

1. Հարց 
Թեղուտում և Ալավերդիում արդյունաբերական գործունեություն ծավալելու համար որքա՞ն են 

ընկերության բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները պետական բյուջե։ Խնդրում եմ 
ներկայացնել վերջին 5 տարիների կտրվածքով՝ յուրաքանչյուր տարվա համար առանձին-առանձին։ 

 
Պատասխան.  
«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության ցուցանիշներ. 

ՀՀ դրամ 

 
2010թ. 

Վճարի տեսակը 
Առաջին 

եռամսյակ 
Երկրորդ 
եռամսյակ 

Երրորդ 
եռամսյակ 

Չորրորդ 
եռամսյակ 

Բնապահպանական 111,300.00 249,600.00 747,300.00 1,237,000.00 

Բնօգտագործման 63,500.00 56,200.00 50,800.00 115,100.00 

 
2011թ. 

Բնապահպանական 866,600.00 248,800.00 1,347,400.00 226,500.00 

Բնօգտագործման 29,100.00 6,900.00 16,400.00 11,800.00 

 
2012թ. 

Բնապահպանական 1,283,800.00 1,178,900.00 932,500.00 891,100.00 

Բնօգտագործման 92,900.00 57,300.00 3,724,000.00 666,000.00 

 
2013թ. 

Բնապահպանական 662,200.00 792,500.00 948,400.00 438,100.00 

Բնօգտագործման 20,200.00 18,300.00 12,000.00 12,400.00 

 
2014թ. 

Բնապահպանական 369,728.00 512,828.00 143,948.00 2,996,408.00 

Բնօգտագործման 31,280.00 982,880.00 1,031,864.00 825,131.00 

 
2015թ. 

Բնապահպանական 6,063,672.00 694,197.40 699,859.00 

Բնօգտագործման 3,887,988.00 1,519,194.00 1,909,960.00 
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«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» փակ բաժնետիրական ընկերության ցուցանիշներ. 
ՀՀ դրամ 

 
2010թ. 

Վճարի տեսակը 
Առաջին 

եռամսյակ 
Երկրորդ 
եռամսյակ 

Երրորդ 
եռամսյակ 

Չորրորդ 
եռամսյակ 

Բնապահպանական  43,435,600.00 52,238,800.00 105,975,300.00 116,962,500.00 

Բնօգտագործման  257,600.00 235,800.00 325,000.00 348,700.00 

 
2011թ. 

Բնապահպանական  103,365,700.00 125,815,600.00 98,583,000.00 21,377,400.00 

Բնօգտագործման 299,800.00 402,300.00 859,000.00 656,500.00 

 
2012թ. 

Բնապահպանական 18,556,600.00 23,623,100.00 20,021,300.00 48,667,000.00 

Բնօգտագործման 235,200.00 306,700.00 548,800.00 278,800.00 

 
2013թ. 

Բնապահպանական 20,586,000.00 21,043,900.00 15,062,000.00 25,409,700.00 

Բնօգտագործման 281,600.00 353,100.00 283,100.00 251,000.00 

 
2014թ. 

Բնապահպանական 20,452,009.00 18,579,647.00 21,552,059.00 22,462,771.00 

Բնօգտագործման 265,800.00 289,500.00 303,950.00 276,700.00 

 
2015թ. 

Բնապահպանական 60,800,272.90 34,406,536.40 31,234,386.00 

Բնօգտագործման 315,000.00 87,162,631.70 13,352,618.00 

 
2. Հարց. 
Ալավերդու գործարանի ծխատարը բարձրացնելու հետ կապված նվազեցվե՞լ են, արդյոք, 

ընկերության վճարաչափերը։ Եթե այո, երբվանի՞ց և որքա՞ն։ 
 
Պատասխան. 
Օդային ավազան արտանետումների համար «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերության 

կողմից վճարվող բնապահպանական վճարները հաշվարկվում և վճարվում են «Բնապահպանական և 
բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքով, «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» 
ՀՀ օրենքով և այլ օրենսդրական ու ենթաօրենսդրական իրավական ակտերով սահմանված կարգով: 

Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի նոր նախածխանցքի ու ծխնելույզի շահագործումն սկսվել է 
2011թ. սեպտեմբերին: 2011թ. սեպտեմբերից հետո վճարված բնապահպանական վճարների չափերը տրված 
են նախորդ հարցի պատասխանում ներկայացված «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» փակ բաժնետիրական 
ընկերության ցուցանիշների աղյուսակում: 

  
3. Հարց. 
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Ալավերդիում գործարանը քանի՞ անգամ է գերազանցում օդի աղտոտվածության թույլատրելի 
նորման։  

 
Պատասխան. 
ՀՀ բնապահպանության նախարարության մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալների համաձայն՝ 2015 

թվականի անցած ժամանակահատվածում Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանից ծծմբային 
արտանետումների հետևանքով Ալավերդի քաղաքում և հարակից բնակավայրերում ծծմբային անհիդրիդի 
պարունակություններն օդի գետնամերձ շերտերում սահմանային թույլատրելի խտությունները գերազանցել 
են միջինում 1.7-2 անգամ: 

 
 
Հարգանքով՝ 

Վահրամ Ավագյան 

Մամուլի խոսնակ 

«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ  

11.11.2015թ.  
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	«ԹԵՂՈՒՏ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
	ԹԵՂՈՒՏԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՈՒՑԻՉ ԿՈՄԲԻՆԱՏԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊՂԻՆՁ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՊԼԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
	ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ
	Առաջին հրապարակում՝ 05.02.2014թ.
	Վերջին լրախմբագրում՝ 08.01.2016թ.
	Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի շինարարության և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շահառուների ներգրավման պլանի (այսուհետ՝ Պլան) տեղակայում Թեղուտ ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) պաշտոնական կայքում և համապատասխան ծանուցման հրապարակում կայքի միջոցով:
	«Կենտրոն» ՀԸ նկարահանող խմբի այցելություն Ծրագրի իրականացման տարածքում տեղի ունեցած արտադրական դժբախտ դեպքի վայր, լուսաբանում:
	25.02.2013
	Բողոքարկման մեխանիզմների մասին ծանուցում՝ այդ մասին տեղեկատվության տեղադրում պաշտոնական կայքում, Թեղուտում և Երևանում Ընկերության գրասենյակներից ձևաթղթերը վերցնելու հնարավորության ապահովում, շահառուների էլ. հասցեներով հաղորդագրության առաքում: Հաղորդագրության տեքստը և առաքման հասցեների ցանկը տրված է սույն փաստաթղթի Հավելված 3-ում:
	26.02.2013
	Ազդակիր համայնքների ինքնակառավարման մարմինների գրասենյակներին Պլանի թղթային տարբերակի (ներառյալ՝ բողոքարկման ձևաթղթերը) տրամադրում:
	26.02.2013
	«Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության եթերով տարածված հայտարարության միջոցով ծանուցում Պլանի հրապարակման և դրանով նախատեսված բողոքարկման մեխանիզմների վերաբերյալ:
	Հայտարարության տեքստը տրված է սույն փաստաթղթի Հավելված 4-ում: 
	28.02.2013
	Թեղուտ և Շնող համայնքների՝ տեղաշարժման սահմանափակումներ ունեցող  բնակիչներին անհատական գրությամբ ծանուցում Պլանի հրապարակման և դրանով նախատեսված բողոքարկման մեխանիզմների վերաբերյալ:
	Ծանուցման տեքստը տրված է սույն փաստաթղթի Հավելված 5-ում:
	28.02.2013
	Ընկերության գլխավոր տնօրենի 28.02.2013 թ. թիվ 020 Ն հրամանով՝ Ծրագրի շահառուների ներգրավման պլանով նախատեսված` շահառուների հետ կանոնավոր հանդիպումների, շահառուներին որոշումների ընդունման գործընթացին մասնակից դարձնելու աշխատանքների կազմակերպման նպատակով աշխատանքային խմբի ստեղծում հետևյալ կազմով՝
	06.03.2013
	Ազդակիր համայնքների կրթական հաստատություններին Պլանի էլեկտրոնային տարբերակի տրամադրում:
	14.03.2013
	15.03.2013
	18.03.2013
	19.03.2013
	21.03.2013
	25.03.2013
	Շահառուների հետ 2013 թ. Ապրիլի 3–ին, ժամը 15:00–ին Ընկերության՝ ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղում գտնվող գրասենյակում հանդիպման կազմակերպչական աշխատանքների մեկնարկ:
	ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների ղեկավարներին ծանուցում, հայտարարության տարածում «Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության եթերով և հայտարարությունների տեղակայում  Թեղուտի և Շնողի գյուղապետարաններում՝ կազմակերպվող հանդիպման մասին:
	 Ծանուցումների և հայտարարությունների տեքստը տրված է սույն փաստաթղթի Հավելված 7-ում:
	Ընկերության՝ Թեղուտ գյուղում գտնվող գրասենյակում, Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապետարաններում՝ հանդիպման օրակարգում ներառված հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ, առաջարկություններ, նկատառումներ և այլ հաղորդագրություններ գրառելու համար նախատեսված գրանցամատյանների բացում մինչև ապրիլի 11-ը, ժամը 17:00 ժամկետով:
	26.03.2013
	03.04.2013
	10.04.2013
	12.04.2013
	13.04.2013-15.04.2013
	23.04.2013
	25.04.2013
	26.04.13
	29.04.2013
	30.04.2013
	01.05.2013
	02.05.2013
	Գլխավոր տնօրենի տեղակալ Գագիկ Արզումանյանի հետ «Հետք» էլեկտրոնային թերթի Լոռու մարզի թղթակից Լարիսա Փարեմուզյանի հարցազրույց:
	06.05.2013
	20.05.2013
	20.05.2013
	24.05.2013
	25.05.2013
	14.06.2013
	20.06.2013
	26.06.2013
	02.07.2013
	03.07.2013
	«Ազատություն» ռադիոկայանի լրագրող Նարե Ստեփանյանինի 2013 թ. հունիսի 27-ի գրությանը պատասխանում: Պատասխանի տեքստը ներկայացված է սույն փաստաթղթի Հավելված 10–ում:
	09.07.2013
	10.07.2013
	Հողային աշխատանքների ընթացքում ոսկրային մնացորդների հայտնաբերման վերաբերյալ հաղորդագրության տարածում ԶԼՄ հասցեներով և տեղակայում պաշտոնական կայքում:
	19.07.2013
	ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի բնակիչ Ռ. Մելքոնյանի 20.06.2013թ. հարցմանը պատասխանում: Պատասխանի տեքստը ներկայացված է սույն փաստաթղթի Հավելված 11–ում: 
	21.07.2013
	Ընկերության գլխավոր տնօրեն Վ. Մեջլումյանի, գլխավոր տնօրենի տեղակալ Գ. Արզումանյանի և այլ պաշտոնյաների հանդիպում ԶԼՄ ներկայացուցիչների հետ Ալավերդի քաղաքում, «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերության վարչական շենքում: Լուսաբանում տեղական ՀԸ եթերում:
	21.07.2013
	Գլխավոր տնօրենի հետ «Հետք» էլեկտրոնային թերթի Լոռու մարզի թղթակից Լարիսա Փարեմուզյանի հարցազրույց:
	22.07.2013
	14.08.2013
	21.08.2013
	24.08.2013
	28.08.2013
	29.08.2013
	30.08.2013
	15.09.2013
	20.09.2013
	25.09.2013
	04.10.2013
	10.10.2013
	23.10.2013
	29.10.2013
	17.11.2013
	21.11.2013
	22.11.2013
	17.12.2013
	18.12.2013
	20.12.2013
	1. Պլանի լրամշակված տարբերակի հաստատում:
	2. 2014թ. Հունվարի մեկից Պլանի լրամշակված տարբերակը գործողության մեջ դնել:
	23.12.2013
	29.12.2013
	08.01.2014
	14.01.2014
	16.01.2014
	17.01.2014
	26.01.2014
	26.01.2014
	30.01.2014
	07.02.2014
	21.02.2014
	21.02.2014
	27.02.2014
	07.03.2014
	14.03.2014
	14.03.2014
	20.03.2014
	Ազդակիր համայնքների, Ծրագրի իրականացման տարածքներին հարակից այլ համայնքների, ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի այլ համայնքների, ՀՀ Լոռու մարզի այլ համայնքների և ՀՀ այլ համայնքների ազգաբնակչության այն հատվածը, ում համար Ընկերությունը և նրան մատակարարող ու ծառայություններ մատուցող տնտեսվարողները կարող են լինել գործատու:
	07.04.2014
	15.04.2014
	Շահառուների հետ 2014 թ. ապրիլի 30-ին, ժամը 18:00-ին ՀՀ Լոռու մարզի Շնող գյուղի Մշակույթի տան դահլիճում հանդիպման կազմակերպչական աշխատանքների մեկնարկ:
	ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների ղեկավարներին ծանուցում, հայտարարության տարածում «Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության եթերով և հայտարարությունների տեղակայում  Թեղուտի և Շնողի գյուղապետարաններում՝ կազմակերպվող հանդիպման մասին:
	 Ընկերության՝ Երևան քաղաքում և Թեղուտ գյուղում գտնվող գրասենյակներում, Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապետարաններում, Ալավերդու քաղաքապետարանում՝ հանդիպման օրակարգում ներառված հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ, առաջարկություններ, նկատառումներ և այլ հաղորդագրություններ գրառելու համար նախատեսված գրանցամատյանների բացում մինչև մայիսի 15-ը, ժամը 17:00 ժամկետով:
	19.04.2014
	ՀՀ նախագահի այցելություն
	22.04.2014
	30.04.2014
	ՀՀ Լոռու մարզի Շնող գյուղի մշակույթի տան դահլիճում տեղի ունեցավ Պլանի շրջանակներում հերթական հանդիպումը: 
	Մասնակցում էր ավելի քան 50 մարդ՝ այդ թվում՝ Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապետերը, համայնքների ավագանու անդամներ և ազգաբնակչության այլ ներկայացուցիչներ: Լրատվամիջոցների՝ այդ թվում՝ «Հետք» համացանցային թերթի և տեղական «Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության ներկայացուցիչներ:
	Ընկերությունը հանդիպմանը ներկայացնում էին գլխավոր տնօրենի տեղակալներ Ռուբեն Պապոյանը, Արտաշես Բոշյանը և այլ աշխատակիցներ:
	Հանդիպման օրակարգում հետևյալ հարցերն էին՝
	- Ազդակիր համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացմանը Ընկերության աջակցության առավել արդյունավետ ճանապարհներն ու եղանակները
	- Ազդակիր համայնքների ազգաբնակչության համար կենդանի հիշատակի առարկա հանդիսացող, իրավական կարգավիճակ չունեցող հուշարձանների պահպանության և բարեկարգման ուղղությամբ Ընկերության ծրագրած միջոցառումները
	- Ազդակիր համայնքներում բնապահպանական և սոցիալ-առողջապահական իրադրության բարելավման ուղղությամբ Ընկերության ծրագրած միջոցառումները:
	Ընկերության ներկայացուցիչներն օրակարգի կետերի շուրջ ներկայացրեցին ամփոփ տեղեկատվություն, պատասխանեցին շահառուների բարձրացրած հարցերին, տվեցին անհրաժեշտ պարզաբանումներ:
	Հանդիպման ընթացքի ամբողջական տեսագրությունը:
	Լուսաբանում տեղական ՀԸ եթերում
	30.04.2014
	31.04.2014
	15.05.2014
	20.05.2014
	Ազդակիր համայնքների, Ծրագրի իրականացման տարածքներին հարակից այլ համայնքների, ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի այլ համայնքների, ՀՀ Լոռու մարզի այլ համայնքների և ՀՀ այլ համայնքների ազգաբնակչության այն հատվածը, ում համար Ընկերությունը և նրան մատակարարող ու ծառայություններ մատուցող տնտեսվարողները կարող են լինել գործատու:
	28.05.2014
	Ազդակիր համայնքների, Ծրագրի իրականացման տարածքներին հարակից այլ համայնքների, ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի տարածաշրջանի այլ համայնքների, ՀՀ Լոռու մարզի այլ համայնքների և ՀՀ այլ համայնքների ազգաբնակչության այն հատվածը, ում համար Ընկերությունը և նրան մատակարարող ու ծառայություններ մատուցող տնտեսվարողները կարող են լինել գործատու:
	30.05.2014
	ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող գյուղերի դպրոցների 2014 թ. Շրջանավարտների և մանկավարժական կազմի ներկայացուցիչներ
	31.05.2014
	18.06.2014
	Ճանաչողական շրջայց Ընկերության տարածքում:
	Շրջայցը կազմակերպվեց այնպես, որ մասնակիցները հնարավորություն ունենան ընկերությունը համարժեք գնահատելու առաջին հերթին որպես հնարավոր գործատու:
	Շրջայցի մասնակիցներն ընկերության ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ շրջեցին արտադրական տարածքներում, եղան բացահանքում և լցակուտային տնտեսությունում, հանքահարստացուցիչ ֆաբրիկայում, պոչանքային տնտեսությունում, հանդիպումներ ունեցան ընկերության գլխավորը տնօրեն Վալերի Մեջլումյանի և գլխավոր տնօրենի տեղակալ Դեյվ Ջենսենի հետ: Շրջայցի մասնակիցներն ընկերության ղեկավարների հետ քննարկեցին Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման և շահագործման ծրագրի ֆինանսական, տեխնիկական, բնապահպանական և այլ բնութագրեր:Շրջայցի արդյունքում քննարկվեցին նաև երկարաժամկետ հեռանկարում համագործակցության հնարավորությունները, ամրագրվեցին կոնկրետ պայմանավորվածություներ:
	30.06.2014
	2014 թ. մայիսին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության կայքով:
	16.07.2014
	Շահառուների հետ 2014 թ. Հուլիսի 30-ին, ժամը 18:00-ին ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի Մշակույթի տան դահլիճում հանդիպման կազմակերպչական աշխատանքների մեկնարկ:
	ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների ղեկավարներին ծանուցում, հայտարարության տարածում «Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության եթերով և հայտարարությունների տեղակայում  Թեղուտի և Շնողի գյուղապետարաններում՝ կազմակերպվող հանդիպման մասին:
	 Ընկերության՝ Երևան քաղաքում և Թեղուտ գյուղում գտնվող գրասենյակներում, Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապետարաններում, Ալավերդու քաղաքապետարանում՝ հանդիպման օրակարգում ներառված հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ, առաջարկություններ, նկատառումներ և այլ հաղորդագրություններ գրառելու համար նախատեսված գրանցամատյանների բացում մինչև օգոստոսի 16-ը, ժամը 17:00 ժամկետով:
	23.07.2014
	ՀՀ Լոռու մարզ աշխատանքային այցի շրջանակներում Ընկերության տարածքում շրջայց կատարեց ՀՀ բնապահպանության նախարարը:
	24.07.2014
	28.07.2014
	Բոլոր այն շահառուները, ում համար Ընկերությունը կարող է լինել գործատու:
	30.07.2014
	ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի մշակույթի տան դահլիճում տեղի ունեցավ Պլանի շրջանակներում հերթական հանդիպումը: Հանդիպմանը մասնակցում էր ավելի քան 20 մարդ՝ այդ թվում՝ ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտի և Շնողի գյուղապետերը, համայնքների ավագանիների անդամներ և ազգաբնակչության այլ ներկայացուցիչներ, «Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության ներկայացուցիչներ:Ընկերությունը հանդիպմանը ներկայացնում էին տնօրենի տեղակալ, «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների փոխնախագահ Գագիկ Արզումանյանը, տնօրենի տեղակալ Ռուբեն Պապոյանը և այլ աշխատակիցներ: Հանդիպման օրակարգի առաջին հարցի շրջանակներում ներկայացվեցին Ընկերության տեղեկատվական թափանցիկության քաղականության կենսագործման նպատակով կազմված՝ հանրային հարցումներին արձագանքման և Ընկերության տարածքում ճանաչողական շրջայցերի կազմակերպման ընթացակարգերը: Օրակարգի երկրորդ և երրորդ կետերի շրջանակներում ներկայացվեցին Ընկերության իրականացրած բնապահպանական (համառոտ տեղեկանք բնապահպանական միջոցառումների վերաբերյալ) և սոցիալական (համառոտ տեղեկանք սոցիալական ծախսերի վերաբերյալ) միջոցառումները 2014թ. առաջին կիսամյակում:
	Ներկաները հնարավորություն ունեցան Ընկերության ներկայացուցիչներին հարցեր ուղղելու և պատասխաններ ու պարզաբանումներ ստանալու նաև օրակարգում չներառված խնդիրների վերաբերյալ:
	Հանդիպման ընթացքի ամբողջական տեսագրությունը:Հանդիպման ընթացքի արձանագրությունը:
	ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների գյուղապետարանների աշխատողներ և մշտական ու ժամանակավոր ազգաբնակչության այլ ներկայացուցիչներ, «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) աշխատողներ, հայաստանյան և միջազգային բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների, բնապահպանության ոլորտի գիտահետազոտական հաստատություններ բնապահպանության մասնագետներ, հասարակական ակտիվիստներ, զանգվածային լրատվության միջոցների, պատմության և մշակույթի հուշարձանների ուսումնասիրության և պահպանության ոլորտում գործունեություն ծավալող մասնագիտացված կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ՀՀ Լոռու մարզպետարանի ներկայացուցիչներ, ընկերության հնարավոր աշխատողներ, Հայ Առաքելական Եկեղեցու ներկայացուցիչներ, հարակից համայնքներում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողներ, Ծրագրի իրականացման տարածքում հայտնված անշարժ գույքի միավորների նախկին սեփականատերերը և փաստացի օգտագործողները, այլ շահառուներ
	31.07.2014
	2014 թ. հունիսին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության կայքով:
	06.08.2014
	ՀՀ Լոռու մարզ աշխատանքային այցի շրջանակներում ՀՀ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը շրջայցով եղավ Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրում, ծանոթացավ ընթացիկ և առաջիկա ներդրումային ծրագրերին:
	07.08.2014
	2014թ. առաջին կիսամյակում Ընկերության իրականացրած բնապահպանական և սոցիալական  միջոցառումների վերաբերյալ համառոտ տեղեկանքների, Ընկերության տեղեկատվական թափանցիկության քաղաքականության կենսագործմանը նպաստելու նպատակով կազմված՝ հանրային հարցումներին արձագանքման և Ընկերության տարածքում ճանաչողական շրջայցերի կազմակերպման ընթացակարգերի հրապարակում պաշտոնական կայքով:
	24.08.2014
	«Սիվիլնեթ» լրատվական կազմակերպության խմբագիր Մարիա Թիթիզյանի 13.08.2014թ. հարցմանը պատասխանում: Պատասխանի տեքստը ներկայացված է սույն փաստաթղթի Հավելված 24–ում: 
	23.08.2014
	Բոլոր այն շահառուները, ում համար Ընկերությունը կարող է լինել գործատու:
	25.08.2014
	Բոլոր այն շահառուները, ում համար Ընկերությունը կարող է լինել գործատու:
	29.08.2014
	2014 թ. հուլիսին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության կայքով:
	21.09.2014
	Ընկերության կայքի նոր տարբերակի թողարկում:
	23.09.2014
	Բոլոր այն շահառուները, ում համար Ընկերությունը կարող է լինել գործատու:
	29.09.2014
	2014 թ. օգոստոսին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության կայքով:
	07.10.2014
	Խճի լվացման պարզարաններից արտահոսքերում կախված մասնիկների քանակների մշտադիտարկման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանքի հրապարակում պաշտոնական կայքով
	15.10.2014
	Շահառուների հետ 2014 թ. Հոկտեմբերի 29-ին, ժամը 18:00-ին ՀՀ Լոռու մարզի Շնող գյուղի Մշակույթի տան դահլիճում հանդիպման կազմակերպչական աշխատանքների մեկնարկ:
	ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների ղեկավարներին ծանուցում, հայտարարության տարածում «Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության եթերով և հայտարարությունների տեղակայում  Թեղուտի և Շնողի գյուղապետարաններում՝ կազմակերպվող հանդիպման մասին:
	 Ընկերության՝ Երևան քաղաքում և Թեղուտ գյուղում գտնվող գրասենյակներում, Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապետարաններում, Ալավերդու քաղաքապետարանում՝ հանդիպման օրակարգում ներառված հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ, առաջարկություններ, նկատառումներ և այլ հաղորդագրություններ գրառելու համար նախատեսված գրանցամատյանների բացում մինչև նոյեմբերի 15-ը, ժամը 17:00 ժամկետով:
	20.10.2014
	Բոլոր այն շահառուները, ում համար Ընկերությունը կարող է լինել գործատու:
	27.10.2014
	2014 թ. սեպտեմբերին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության կայքով:
	29.10.2014
	ՀՀ Լոռու մարզի Շնող գյուղի մշակույթի տան դահլիճում տեղի ունեցավ Պլանի շրջանակներում հերթական հանդիպումը: Հանդիպման վերաբերյալ հայտարարությունը տեղակայվել է ընկերության պաշտոնական կայքում, հեռարձակվել է տեղական «Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության եթերով, տարածվել է մամուլի հաղորդագրության ձևաչափով:Հանդիպմանը մասնակցում էր ավելի քան 35 մարդ՝ այդ թվում՝ ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի գյուղապետը, ավագանու անդամներ և ազգաբնակչության այլ ներկայացուցիչներ, «Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության ներկայացուցիչներ:Ընկերությունը հանդիպմանը ներկայացնում էին «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների փոխնախագահ Գագիկ Արզումանյանը, Ընկերության ընդհանուր ծառայությունների վարչության պետ Ռուբեն Պապոյանը և այլ աշխատակիցներ: Հանդիպման օրակարգի շրջանակներում ներկայացվեցին և քննարկվեցին Պլանի լրամշակված տարբերակի, հարակից համայնքներից սննդամթերքի գնման ընթացակարգի և Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի փակման պլանի նախագծերը (հրապարակվել է պաշտոնական կայքով), պտղատու այգիների հիմնման՝ «Մանես» բարեգործական հիմնադրամի օժանդակությամբ իրականացվող ծրագրի շարունակականության ապահովման հարցերը:Ներկաները հնարավորություն ունեցան Ընկերության ներկայացուցիչներին հարցեր ուղղելու և պատասխաններ ու պարզաբանումներ ստանալու նաև օրակարգում չներառված խնդիրների վերաբերյալ:Հանդիպման ընթացքի ամբողջական տեսագրությունը հասանելի է այստեղ:Հանդիպման լուսաբանումը «Անկյուն+3» ՀԸ-ի եթերում:
	30.10.2014
	Ընկերության տարածքում ճանաչողական շրջայց:Շրջայցի մասնակիցներն այցելեցին լեռնահանքային համալիրի հիմնական օղակներ, ծանոթացան լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկայի նախամեկնարկային պատրաստականության ապահովման աշխատանքներին: Այցելության բոլոր օբյեկտների վերաբերյալ շրջայցի մասնակիցներին տրվեցին պարզաբանումներ, պատասխանվեց նրանց հարցերին:
	Միջոցառման վերաբերյալ հաղորդագրության տեղակայում կայքում:Միջոցառման լուսաբանումը «Անկյուն+3» ՀԸ-ի եթերում:
	01.11.2014
	Ընկերության տարածքում ճանաչողական շրջայց:Շրջայցի մասնակիցներն այցելեցին լեռնահանքային համալիրի հիմնական օղակներ, ծանոթացան լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկայի նախամեկնարկային պատրաստականության ապահովման աշխատանքներին: Այցելության բոլոր օբյեկտների վերաբերյալ շրջայցի մասնակիցներին տրվեցին պարզաբանումներ, պատասխանվեց նրանց հարցերին:Ճանաչողական շրջայցից հետո կազմակերպվեց խորհրդանշական ծառատունկ ՀՀ Լոռու մարզի Շնող գյուղի այն տարածքներում, որտեղ «Մանես» բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ իրականացվում է պտղատու այգիների հիմնման ծրագիր:Միջոցառման վերաբերյալ հաղորդագրության տեղակայում կայքում:Միջոցառման լուսաբանումը «Անկյուն+3» ՀԸ-ի եթերում:
	19.11.2014
	Շահառուների ներգրավման պլանի նորացված տարբերակի հաստատում:
	20.11.2014
	«Ժողովուրդ» օրաթերթի լրագրող Սյունե Համբարձումյանի  17.11.2014թ. հարցմանը պատասխանում: Պատասխանի տեքստը ներկայացված է սույն փաստաթղթի Հավելված 25–ում: 
	27.11.2014
	Ընկերության գործունեությունը բնապահպանական անվտանգության, աշխատանքի պահպանության և տեխնիկական անվտանգության տեսանկյուններից առաջադեմ միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու և գործունեության նկատմամբ հանրային վերահսկողության առավել ընդլայնման նպատակով անկախ փորձագիտական խմբի ձևավորման և վերջինիս կողմից Ընկերության գործունեության մշտադիտարկման կազմակերպման գործընթացի մեկնարկ:Հայտարարության տարածում և առաքում շահառուների էլ. հասցեներով:
	28.11.2014
	2014 թ. հոկտեմբերին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության կայքով:
	29.11.2014
	Համայնքային գնումների ընթացակարգով սահմանված կարգով 2015 թ. «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության կարիքների համար սննդամթերքի գնումների պլանի հրապարակում:
	19.12.2014
	Հայաստանում գործող ավելի քան 25 զանգվածային լրատվամիջոցների (թերթեր, հեռուստաընկերություններ, լրատվական գործակալություններ) ճանաչողական շրջայց Ընկերության տարածքում:
	Շրջայցի մասնակիցներն այցելեցին լեռնահանքային համալիրի հիմնական օղակներ, ծանոթացան լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկայի նախամեկնարկային պատրաստականության ապահովման աշխատանքներին: Այցելության բոլոր օբյեկտների վերաբերյալ շրջայցի մասնակիցներին տրվեցին պարզաբանումներ, պատասխանվեց նրանց հարցերին:
	ԶԼՄ ներկայացուցիչներին հարցազրույցներ տվեցին Ընկերության գլխավոր տնօրենը և արտադրական տնօրենը:
	20.12.2014
	Ընկերության արտադրական հզորությունների կառուցման ավարտին և արտադրական գործընթացի մեկնարկին նվիրված հանդիսավոր արարողություն, որին՝ Լոռու մարզ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում ներկա են գտնվել ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը, փոխվարչապետ, միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը, Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը, Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը, Բնապահպանության նախարար Արամայիս Գրիգորյանը, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, Ազգային ժողովի պատգամավորներ, գործարարներ, բարձրաստիճան այլ հյուրեր:
	Արարողությունը ներառում էր լեռնահանքային համալիրի հիմնական օղակներ այցելություններ: 
	Միջոցառման մասին հաղորդագրություն է տեղակայվել կայքում:
	27.12.2014
	Թթվագոյացման ներուժի գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթի հրապարակում պաշտոնական կայքով
	28.12.2014
	Շահառուների հետ 2015 թ. հունվարի 21-ին, ժամը 18:00-ին ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի Մշակույթի տան դահլիճում հանդիպման կազմակերպչական աշխատանքների մեկնարկ:
	ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների ղեկավարներին ծանուցում, հայտարարության տարածում մամուլի հաղորդագրության ձևաչափով, «Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության եթերով և հայտարարությունների տեղակայում  Թեղուտի և Շնողի գյուղապետարաններում՝ կազմակերպվող հանդիպման մասին:
	Ընկերության՝ Երևան քաղաքում և Թեղուտ գյուղում գտնվող գրասենյակներում, Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապետարաններում, Ալավերդու քաղաքապետարանում՝ հանդիպման օրակարգում ներառված հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ, առաջարկություններ, նկատառումներ և այլ հաղորդագրություններ գրառելու համար նախատեսված գրանցամատյանների բացում մինչև փետրվարի 6-ը ժամկետով:
	29.12.2014
	2014 թ. նոյեմբերին Ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում Ընկերության կայքով:
	Շահառուների հետ 2015 թ. ապրիլի 28-30-ը ՀՀ Լոռու մարզի Շնող գյուղի Մշակույթի տան դահլիճում հանդիպումների կազմակերպչական աշխատանքների մեկնարկ:
	ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների ղեկավարներին ծանուցում, հայտարարության տարածում մամուլի հաղորդագրության ձևաչափով, «Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության եթերով և հայտարարությունների տեղակայում  Թեղուտի և Շնողի գյուղապետարաններում՝ կազմակերպվող հանդիպման մասին:
	Քաղաքացիների ընդունելության կարգի սահմանում և հրապարակում
	Շահառուների հետ 2015 թ. հուլիսի 15-ին ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի Մշակույթի տան դահլիճում հանդիպումների կազմակերպչական աշխատանքների մեկնարկ:
	ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների ղեկավարներին ծանուցում, հայտարարության տարածում մամուլի հաղորդագրության ձևաչափով, «Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության եթերով և հայտարարությունների տեղակայում  Թեղուտի և Շնողի գյուղապետարաններում՝ կազմակերպվող հանդիպման մասին:
	«Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերության կողմից վարվող Համայնքային գնումների ընթացակարգով սահմանված կարգով հունիս ամսվա մատակարարումների մասին հրապարակում
	ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի Մշակույթի տան դահլիճում տեղի ունեցավ շահառուների հետ հերթական հանդիպումը: Հանդիպման օրակարգում՝ շահառուների հետ նախորդ հանդիպմանը բարձրացված խնդիրների լուծման ուղղությամբ գործողություններին, Ընկերության գործունեության սոցիալական և առողջապահական ազդեցություների կառավարմանը, Ընկերության իրականացրած բնապահպանական և սոցիալական միջոցառումներին վերաբերող հարցեր էին:Հանդիպմանը մասնակցում էին ազդակիր համայնքների ղեկավարները, ավագանիների անդամներ, այլ ներկայացուցիչներ: Ընկերությունը հանդիպմանը ներկայացնում էին «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների փոխնախագահ, Ընկերության կայուն զարգացման վարչության պետ Գագիկ Արզումանյանը, Ընկերության ընդհանուր ծառայությունների վարչության պետ Ռուբեն Պապոյանը և այլ աշխատակիցներ:Ներկայացվեցին 2015թ. առաջին կիսամյակում Ընկերության իրականացրած բնապահպանական և սոցիալական միջոցառումները: Ընկերության ներկայացուցիչները ներածական ելույթներ ունեցան նաև օրակարգի այլ կետերի վերաբերյալ, որոնց հաջորդեց համապատասխան կետի քննարկումը:Ներկաները հնարավորություն ունեցան Ընկերության ներկայացուցիչներին հարցեր ուղղելու և պատասխաններ ու պարզաբանումներ ստանալու նաև օրակարգում չներառված խնդիրների վերաբերյալ:Հանդիպման ընթացքի արձանագրությունը և ամբողջական տեսագրությունը տեղակայվել են կայքում:Հանդիպումը լուսաբանվել է «Անկյուն+3» ՀԸ-ի եթերում:
	«Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերության կողմից վարվող Համայնքային գնումների ընթացակարգով սահմանված կարգով օգոստոս ամսվա համար իրականացված մրցույթի արդյունքների հրապարակում
	Շրջակա միջավայրի, առողջության, տեխնիկական անվտանգության և սոցիալական քաղաքականության նորացված տարբերակի հրապարակում
	2015թ. հունիսին կատարված աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում
	Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանը (ԱՃԹՆ) Հայաստանի Հանրապետության անդամագրվելու պատրաստակամության մասին ՀՀ կառավարության հայտարարությունը ողջունող հայտարարության տեղակայում կայքում: 
	ԱՃԹՆ չափորոշիչների պահանջներին Հայաստանում ընդերքօգտագործմանն առնչվող տեղեկատվության շրջանառության համապատասխանեցմանը աջակցելու և ԱՃԹՆ աջակից կազմակերպության կարգավիճակ ստանձնելու Ընկերության պատրաստակամության հավաստում:
	«Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերության կողմից վարվող Համայնքային գնումների ընթացակարգով հուլիսին մատակարարումների վերաբերյալ հրապարակում:
	«Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի գործունեության սոցիալ-առողջապահական ազդեցությունների գնահատում» փաստաթղթի հանրամատչելի սեղմագրի հրապարակում
	«Ազատություն» ռադիոկայանի հայկականն ծառայության լրագրող Նարինե Ղալեչյանի 25.08.2015թ. հարցմանը պատասխանում: Պատասխանը ներկայացված է Հավելված 28-ում:  
	2015թ. հուլիսին կատարված աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում 
	«Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերության կողմից վարվող Համայնքային գնումների ընթացակարգով սահմանված կարգով սեպտեմբեր ամսվա համար իրականացված մրցույթի արդյունքների հրապարակում
	«Էկոլուր» տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության www.ecolur.org համացանցային կայքում 2015թ. սեպտեմբերի 3-ին տեղակայված, «Անտառային պատմություններ՝ ինչպես է «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն անտառ տնկել» վերնագրված հոդվածին արձագանքի հրապարակում
	«Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերության կողմից վարվող Համայնքային գնումների ընթացակարգով սահմանված կարգով օգոստոս ամսվա մատակարարումների վերաբերյալ հրապարակում
	Գերմանական Heinrich-Boell Brandenburg հիմնադրամի ներկայացուցիչների ճանաչողական շրջայց լեռնահանքային համալիրում: Լուսաբանում տեղական ՀԸ-ի եթերում:
	Ազդակիր և հարակից այլ համայնքներում գործարար նախաձեռնություններին Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի գործունեության նպաստն ավելացնելու նպատակով 2015թ. երրորդ եռամսյակում ձեռք բերման ենթակա որոշ ապրանքների վերաբերյալ տեղեկանքի հրապարակում
	«Էկոլուր» տեղեկատվական ՀԿ 11.09.2015թ. հարցմանը պատասխանում: Պատասխանը ներկայացված է Հավելված 29-ում
	2015թ. օգոստոսին կատարված աշխատանքների մասին տեղեկանքի հրապարակում
	Շահառուների հետ 2015 թ. հոկտեմբերի 20-ին ՀՀ Լոռու մարզի Շնող գյուղի Մշակույթի տան դահլիճում հանդիպումների կազմակերպչական աշխատանքների մեկնարկ:
	ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների ղեկավարներին ծանուցում, հայտարարության տարածում մամուլի հաղորդագրության ձևաչափով, «Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության եթերով և հայտարարությունների տեղակայում  Թեղուտի և Շնողի գյուղապետարաններում՝ կազմակերպվող հանդիպման մասին:
	Ընկերության՝ Երևան քաղաքում և Թեղուտ գյուղում գտնվող գրասենյակներում, Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապետարաններում, Ալավերդու քաղաքապետարանում՝ հանդիպման օրակարգում ներառված հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ, առաջարկություններ, նկատառումներ և այլ հաղորդագրություններ գրառելու համար նախատեսված գրանցամատյանների բացում մինչև նոյեմբերի 30-ը ժամկետով:
	Հարցազրույց «Կովկասյան ժամ» լրատվամիջոցի լրագրող Մանե Պապյանին
	«Ազատություն» ռադիոկայանի հայկական ծառայության լրագրող Կարինե Սիմոնյանի 07.10.2015թ. հարցերին պատասխանում: Պատասխանը ներկայացված է Հավելված 30-ում:
	«Արմենիա» հեռուստաընկերության «Ժամը» լրատվական ծրագրի  «Հայաստանը՝ մանրամասն. 10+1» խորագրի նկարահանող խմբի այցելություն լեռնահանքային համալիր: Լուսաբանում Արմենիա ՀԸ-ի եթերում:
	ՀՀ Լոռու մարզի Շնող գյուղի Մշակույթի տան դահլիճում տեղի ունեցավ շահառուների հետ հերթական հանդիպումը: Հանդիպման օրակարգում՝ շահառուների հետ նախորդ հանդիպմանը բարձրացված խնդիրների լուծման ուղղությամբ գործողություններին, Շահառուների ներգրավման պլանի չորրորդ խմբագրության նախագծին և Սոցիալ-առողջապահական ազդեցության գնահատման հանրամատչելի սեղմագրին վերաբերող հարցեր էին: Հանդիպմանը մասնակցում էին ազդակիր համայնքների ղեկավարները, ավագանիների անդամներ, այլ ներկայացուցիչներ: Ընկերությունը հանդիպմանը ներկայացնում էին Ընկերության ընդհանուր ծառայությունների վարչության պետ Ռուբեն Պապոյանը, Ընկերության կայուն զարգացման վարչության պետի տեղակալ Արտաշես Բոշյանը և այլ աշխատակիցներ:Օրակարգի կետերի քննարկումից հետո ներկաները հնարավորություն ունեցան Ընկերության ներկայացուցիչներին հարցեր ուղղելու և պատասխաններ ու պարզաբանումներ ստանալու նաև օրակարգում չներառված խնդիրների վերաբերյալ: Հանդիպման ընթացքի արձանագրությունը և տեսագրությունը տեղակայվել են կայքում: Հանդիպումը լուսաբանվել է տեղական ՀԸ եթերում:
	2015թ. սեպտեմբերին կատարված աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկանքի հրապարակում
	ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտի ռազմավարական գնահատման նպատակով Համաշխարհային բանկի կողմից ներգրավված փորձագետներ Հաքան Վահլբերգի և Ռիկի Քոլինզի ճանաչողական շրջայց (մասնակցել է նաև Լենա Նազարյանը) լեռնահանքային համալիրի տարածքում:
	Շահառուների ներգրավման պլանի չորրորդ խմբագրության հրապարակում
	Ճանաչողական շրջայց լեռնահանքային համալիրի տարածքում
	«Ազատություն» ռադիոկայանի հայկական ծառայության լրագրող Կարինե Սիմանյանի 10.11.2015թ. հարցմանը պատասխանում: Պատասխանը ներկայացված է Հավելված 31-ում:
	2015թ. հոկտեմբերին կատարված աշխատանքների վերաբերյալ տեղեկանքի հրապարակում
	Հավելված 1.
	«Կենտրոն» հեռուստաընկերության «Էպիկենտրոն» լրատվական ծրագրի լրագրող Տաթև Դանիելյանի 17.01.2013թ. հարցման պատասխանը.
	Հարգելի Տաթև
	Ի պատասխան Ձեր 17.01.2013 թ. հարցման՝ հայտնում ենք հետևյալը.
	2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ին, առավոտյան ժամը 9.00-ի սահմաններում «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Լոռու մարզ, գ.Թեղուտ հասցեով կառուցվող լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկայի շինություններից մեկում դժբախտ դեպք է տեղի ունեցել, որի արդյունքում տուժել է «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության շինարարական թիվ 5 տեղամասի բանվոր, 1957 թվականին ծնված Գագիկ Քոչարյանը:
	Առկա հիմնական վարկածի համաձայն՝ տուժողը որոշակի բարձրությունից վայր է ընկել և ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ:
	Դեպքից անմիջապես հետո «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության բուժաշխատողը տուժողին առաջին բուժօգնություն է ցույց տվել, որից հետո տուժողը տեղափոխվել է Ալավերդու բժշկական կենտրոն, այնուհետև՝ մի քանի ժամ անց, ք. Երևան, «Էրեբունի» բժշկական կենտրոն:
	Տուժողը մահացել է «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնում՝ 2013 թվականի հունվարի 3-ին:
	Դժբախտ դեպքից անմիջապես հետո՝ իրավապահ մարմինների ձեռնարկած անհետաձգելի միջոցառումների  շրջանակներում իրականացվել է դեպքի  վայրի զննություն-ուսումնասիրություն և կազմվել է համապատասխան արձանագրություն: Հաշվի առնելով դեպքի վայրի տարածքում «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության կողմից կատարվող շինարարական աշխատանքների բնույթը՝ համապատասխան անհետաձգելի գործողությունների անցկացումից հետո իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները թույլատրել են շարունակել շինարարական աշխատանքները: 
	Հիշյալ տարածքում մինչ օրս կատարված աշխատանքների հետևանքով՝ դեպքի վայրի հանգամանքները ներկայում պահպանված չեն, ուստի՝ լրագրողական կամ այլ ուսումնասիրության տեսանկյունից՝ դեպքի վայրի տարածքի այժմյան վիճակի նկարահանումը կամ որևէ այլ եղանակով զննությունը դժբախտ դեպքի հանգամանքների վերհանման առումով լիարժեք ինֆորմատիվ համարվել չի կարող:
	Հայտնում ենք նաև, որ ղեկավարվելով «Վալլեքս» խմբի՝ սեփական գործունեության նկատմամբ լայն հանրային վերահսկողության իրականացման հնարավորության և տեղեկատվական թափանցիկության ապահովման սկզբունքներով, անվտանգության տեխնիկայի համապատասխան հրահանգավորման և ընկերության ներկայացուցչի ուղեկցության ապահովմամբ, մինչև 2 ժամ տևողությամբ շրջայց և նկարահանումներ իրականացնելու նպատակով Ձեր և Ձեզ ուղեկցող մեկ օպերատորի մուտքը «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության տարածքներ կարող է թույլատրվել 2013 թ. փետրվարի 20-ին, ժամը 14:00-17:00 սահմաններում: Միևնույն ժամանակ հիշեցնում ենք, որ այս պահի դրությամբ իրավապահ մարմինների կողմից իրականացվող վարույթն ընթացքում է, ուստի՝ հորդորում ենք մինչև դրա ավարտը ձեռնպահ մնալ դժբախտ դեպքի հանգամանքների մասին հնարավոր չճշտված տեղեկատվություն հրապարակելուց: 
	Հարգանքով՝
	«Վալլեքս» խմբի տեղեկատվության և 
	հասարակայնության հետ կապերի բաժին
	Հավելված 2.
	 «ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ի նախագահ տիկին Ինգա Զարաֆյանի 24.01.2013 թ. հարցման պատասխանը.
	Հարգելի տիկին Զարաֆյան
	Ի պատասխան Ձեր 24.01.2013 թ. բանավոր հարցման՝ հայտնում ենք հետևյալը.
	2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ին, առավոտյան ժամը 9.00-ի սահմաններում «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության՝ Հայաստանի Հանրապետություն, Լոռու մարզ, գ.Թեղուտ հասցեով կառուցվող լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկայի շինություններից մեկում դժբախտ դեպք է տեղի ունեցել, որի արդյունքում տուժել է «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության շինարարական թիվ 5 տեղամասի բանվոր, 1957 թվականին ծնված Գագիկ Քոչարյանը:
	Առկա հիմնական վարկածի համաձայն՝ տուժողը որոշակի բարձրությունից վայր է ընկել և ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ:
	Դեպքից անմիջապես հետո «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության բուժաշխատողը տուժողին առաջին բուժօգնություն է ցույց տվել, որից հետո տուժողը տեղափոխվել է Ալավերդու բժշկական կենտրոն, այնուհետև՝ մի քանի ժամ անց, ք. Երևան, «Էրեբունի» բժշկական կենտրոն:
	Տուժողը մահացել է «Էրեբունի» բժշկական կենտրոնում՝ 2013 թվականի հունվարի 3-ին:
	Դժբախտ դեպքից անմիջապես հետո՝ իրավապահ մարմինների ձեռնարկած անհետաձգելի միջոցառումների  շրջանակներում իրականացվել է դեպքի  վայրի զննություն-ուսումնասիրություն և կազմվել է համապատասխան արձանագրություն: Հաշվի առնելով դեպքի վայրի տարածքում «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության կողմից կատարվող շինարարական աշխատանքների բնույթը՝ համապատասխան անհետաձգելի գործողությունների անցկացումից հետո իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները թույլատրել են շարունակել շինարարական աշխատանքները: 
	Տեղեկացնում ենք նաև, որ այս պահի դրությամբ իրավապահ մարմինների կողմից իրականացվող վարույթն ընթացքում է, ուստի՝ հորդորում ենք մինչև դրա ավարտը ձեռնպահ մնալ դժբախտ դեպքի հանգամանքների մասին հնարավոր չճշտված տեղեկատվություն հրապարակելուց: 
	Հարգանքով՝
	«Վալլեքս» խմբի տեղեկատվության և 
	հասարակայնության հետ կապերի բաժին
	24.01.2013 թ.
	Հավելված 3.
	25.02.2013 թ. editor@tert.am ; info@168.am ; liberty@liberty.r.am ; info@panorama.am ; news@armradio.am ; ankyunplus3@rambler.ru ; info@lragir.am ; editor@1in.am ; editor@news.am ; yulia@express.am ; ingmag@mail.ru ; pepanyan.marianna136@gmail.com ; hanqmet@mail.ru ; hh@hhpress.am ; henaran.am@gmail.com ; a1plus@a1plus.am ; info@a1plus.am ; editor@emedia.am ; lorumarz@inbox.ru ; ani.yeghiazar@gmail.com ; info@hetq.am ; info@econews.am ; info@7or.am ; khoren@mediamax.am ; arka@arminco.com ; news@arminfo.am ; express@express.am ; info@cdaily.am ; tass@arminco.com ; info@ecolur.org ; gonline@arminco.com ; gazetagolos2004@mail.ru ; news@aravot.am ; info@idefacto.am ; hayashkh@arminco.com ; azg@azg.am ; economicalus@rambler.ru ; info@lurer.com ; office_am@wwfcaucasus.org ; info@transparency.am ; Gohar.Ghazinyan@osce.org ; info@aarhus.am ; silvaa@list.ru ; info_vanadzor@aarhus.am ; bojukyanp@gmail.com ; info_alaverdi@aarhus.am ; anushevoyan@rambler.ru ; info.armenia@armenia-environment.org ; armbirds@yahoo.com ; sakhfd@arminco.com ; sea_nature@mail.ru ; grant_tapan@armencell.am ; epac@arminso.com ; arman_vermishyan@yahoo.com ; esu@sci.am ; info@kanachastan.am էլ հասցեներով շահառուներին առաքված հաղորդագրության բովանդակություն. 
	Հարգելի գործընկերներ
	Հայտնում ենք, որ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի ուղեցույցերին համապատասխան՝ միջազգային առաջադեմ փորձին Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը մշակել է Շահառուների ներգրավման պլան (այսուհետ՝ Պլան), որում ներկայացված են շահառուների ներգրավման սկզբունքներն ու նախատեսվող գործողությունները: Ծրագրի իրականացմանը զուգահեռ՝ Պլանը ենթակա է փոփոխման և խմբագրման: Ուստի՝ շնորհակալ կլինենք ցանկացած շահառուից, ումից կստանանք Պլանի խմբագրման և բարելավման վերաբերյալ առաջարկներ:
	2013 թ. փետրվարի 19-ից Պլանի թվային տարբերակը հասանելի է «Թեղուտ» ՓԲԸ պաշտոնական կայքում հետևյալ հղումով՝ http://www.teghout.am/am/news/56.htm, Պլանի թղթային տարբերակը 2013 թ. փետրվարի 26-ից հասանելի կլինի «Թեղուտ» ՓԲԸ ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Թեղուտ հասցեով գտնվող գրասենյակում, ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապետարաններում, Ալավերդի քաղաքի քաղաքապետարանում, ինչպես նաև՝ «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների՝ ՀՀ, ք. Երևան, Խանջյան 19 հասցեով գտնվող գրասենյակում:
	Խնդրում ենք ծանոթանալ Պլանին և դրանում նշված հիմքերով Ձեզ որպես շահառու նույնականացնելու դեպքում՝ Պլանով սահմանված կարգով ներգրավվել նախատեսված միջոցառումներին:
	Տեղեկացնում ենք նաև, որ Պլանի 6.3.3.2 կետով նկարագրված է «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությանը Ծրագրի հետ կապված բողոքներ ներկայացնելու մեխանիզմը, իսկ հավելված 11-ում տրված են բողոքներ ներկայացնելու ձևաթղթերի նմուշօրինակներ:  
	Հարգանքով՝
	«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների 
	Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
	Հավելված 4.
	«Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության եթերով 26.02.2013 թ. տարածված հայտարարության բովանդակությունը.
	ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
	«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի համապատասխանությունը միջազգային առաջադեմ փորձին ապահովելու նպատակով մշակվել է ծրագրի Շահառուների ներգրավման պլան: Այս փաստաթղթում ներկայացված են շահառուների ներգրավման սկզբունքներն ու նախատեսվող գործողությունները:
	2013 թ. փետրվարի 19-ից պլանի թվային տարբերակը հասանելի է «Թեղուտ» ՓԲԸ պաշտոնական կայքում: պլանի թղթային տարբերակը 2013 թ. փետրվարի 26-ից հասանելի կլինի «Թեղուտ» ՓԲԸ ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Թեղուտ հասցեով գտնվող գրասենյակում, ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապետարաններում, Ալավերդի քաղաքի քաղաքապետարանում, ինչպես նաև՝ «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների՝ ՀՀ, ք. Երևան, Խանջյան 19 հասցեով գտնվող գրասենյակում:
	Ընկերությունը խնդրում է Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի հետ կապված շահեր և հետաքրքրություններ ունեցող անձանց ծանոթանալ փաստաթղթին և դրանով սահմանված կարգով ներգրավվել նախատեսված միջոցառումներին:
	Ընկերության հաղորդագրության մեջ նաև նշվում է, որ փաստաթղթի 6.3.3.2 կետով նկարագրված է «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությանը ծրագրի հետ կապված բողոքներ ներկայացնելու մեխանիզմը, իսկ հավելված 11-ում տրված են բողոքներ ներկայացնելու ձևաթղթերի նմուշօրինակներ:
	Հավելված 5.
	Պլանի հրապարակման և դրանով նախատեսված բողոքարկման մեխանիզմների վերաբերյալ Թեղուտ և Շնող համայնքների՝ տեղաշարժման սահմանափակումներ ունեցող բնակիչներին անհատական գրությամբ 28.03.2013 թ. ծանուցման բովանդակությունը.
	ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ
	Հարգելի բարեկամ
	Հայտնում ենք, որ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի ուղեցույցերին համապատասխան՝ միջազգային առաջադեմ փորձին Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը մշակել է Շահառուների ներգրավման պլան (այսուհետ՝ Պլան), որում ներկայացված են շահառուների ներգրավման սկզբունքներն ու նախատեսվող գործողությունները: Ծրագրի իրականացմանը զուգահեռ՝ Պլանը ենթակա է փոփոխման և խմբագրման: Ուստի՝ շնորհակալ կլինենք ցանկացած շահառուից, ումից կստանանք Պլանի խմբագրման և բարելավման վերաբերյալ առաջարկներ:
	2013 թ. փետրվարի 19-ից Պլանի թվային տարբերակը հասանելի է «Թեղուտ» ՓԲԸ պաշտոնական կայքում հետևյալ հղումով՝ http://www.teghout.am/am/news/56.htm, Պլանի թղթային տարբերակը 2013 թ. փետրվարի 26-ից հասանելի է «Թեղուտ» ՓԲԸ ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Թեղուտ հասցեով գտնվող գրասենյակում, ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապետարաններում, Ալավերդի քաղաքի քաղաքապետարանում, ինչպես նաև՝ «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների՝ ՀՀ, ք. Երևան, Խանջյան 19 հասցեով գտնվող գրասենյակում:
	Ստորև ներկայացնում ենք Պլանում տրված բողոքարկման մեխանիզմը, և բողոքներ ներկայացնելու ձևաթղթերի նմուշօրինակները:  
	Բողոքարկման մեխանիզմ
	Բողոքները համարակալվում են և արձանագրվում հատուկ այդ նպատակով վարվող գրանցամատյանում: Բողոքին արձագանքման առավելագույն ժամկետ է սահմանվում 30 օրացուցային օրը: Հիմնավոր բողոքարկման դեպքում բողոքողին 30 օրացուցային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացվում է բողոքի բավարարման ուղղությամբ Ընկերության կողմից կատարվող գործողությունների և դրանց հնարավոր ավարտի ժամկետի մասին: Բողոքն անհիմն լինելու դեպքում 30 օրացուցային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացվում է այդ մասին, և բերվում են համապատասխան հիմնավորումներ: Բողոքը լուծված է համարվում բողոքարկողի կողմից բողոքի բավարարման մասին գրավոր համաձայնություն հայտնելու պահից: 
	Բողոքները նախընտրելի է ներկայացնել հատուկ այդ նպատակով մշակված ձևաթղթերով: Աշխատող չհանդիսացող և հանդիսացող (ինչպես Թեղուտ ՓԲԸ, այնպես էլ ենթակապալառու ընկերությունների և այլ իրավական հիմքերով ներգրավված աշխատողներ) կողմից բողոքարկման համար մշակված են առանձին: Ձևաթուղթը Պլանի հետ միասին հրապարակվում է պաշտոնական կայքով և համապատասխան հարցման դեպքում՝ տրամադրվում է Ընկերության Երևանում և Թեղուտում գտնվող գրասենյակներից: 
	Արագ արձագանքման անհրաժեշտության հարցերով կարող եք կապվել հետևյալ թեժ հեռախոսահամարով (+374 10 510 885 + 2565) կամ hotline@teghout.am թեժ էլ. հասցեով: 
	Բողոքարկման մեխանիզմի սկզբունքային սխեմա.
	/
	Բողոքարկման ձևաթղթեր
	Հանրային բողոքարկման ձևաթուղթ
	Տեղեկանք N 
	Անուն, ազգանուն
	Կոնտակտային տվյալներ
	Նշեք Ձեզ հետ կապվելու նախընտրելի տարբերակը (փոստով, հեռախոսով, էլ.փոստով)
	 Փոստով (ներկայացնել փոստային հասցեն) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	 Հեռախոսով _______________________________________________
	 Էլ. փոստով _______________________________________________
	Հաղորդակցման նախընտրելի լեզուն 
	 Անգլերեն
	 Հայերեն
	Միջադեպի կամ բողոքի նկարագրություն
	Ինչ է պատահել, որտեղ, ում հետ, ինչ հետևանք է թողել միջադեպը 
	Միջադեպի/բողոքի ամսաթիվը
	 Մեկանգամյա միջադեպի/բողոքի ամսաթիվը (ամսաթիվ _____)
	 Պատահել է մեկից ավելի անգամ (քանի անգամ _____ )
	 Շարունակական (խնդիրը շարունակում է մնալ հրատապ)
	Խնդրի ինչ լուծում եք ակնկալում 
	Ստորագրություն _______________________________
	Ամսաթիվ ____________________________
	Ներքին (աշխատողների) բողոքարկման ձևաթուղթ
	Տեղեկանք N
	Անուն, ազգանուն (ըստ ցանկության)
	Պաշտոն
	Բաժին
	Միջադեպի կամ բողոքի նկարագրություն
	Ինչ է պատահել, որտեղ, ում հետ, ինչ հետևանք է թողել միջադեպը 
	Միջադեպի/բողոքի ամսաթիվը
	 Մեկանգամյա միջադեպի/բողոքի ամսաթիվը (ամսաթիվ _____)
	 Պատահել է մեկից ավելի անգամ (քանի անգամ _____ )
	 Շարունակական (խնդիրը շարունակում է մնալ հրատապ)
	Խնդրի ինչ լուծում եք ակնկալում
	Ստորագրություն _______________________________
	Ամսաթիվ ____________________________
	Հավելված 6.
	News.am լրատվական գործակալության թղթակից Արամ Գարեգինյանի 25.02.2013 թ. հարցման պատասխանը.
	Հարգելի պարոն Գարեգինյան
	Ստորև ներկայացնում ենք Ձեր 25.02.2013 թ. ներկայացրած հարցերի պատասխանները.
	- Ինչպիսի՞ տեխնիկական վիճակում է այսօր գտնվում Ալավերդու՝ ծծմբական թթվի հին արտադրությունը և արդյոք պահանջու՞մ է մեծ վերակառուցում կամ վերազինում:
	- Խորհրդային ժամանակից կոմբինատում գործում էր թեթև ծծմբային գազերի թթվացման ապարատ. արդյոք այն պահպանվե՞լ է և կարո՞ղ է օգտագործվել ծծմբային գազերը որսալու և արտադրության մեջ օգտագործելու համար:  
	- Արդյոք տվյալ պահին «Էյ-Սի-Փի» ընկերությունը տանո՞ւմ է նախապատրաստական աշխատանքներ՝ Ալավերդու պղնձաձուլարանում ծծմբական թթվի արտադրությունը վերականգնելու համար: 
	- Տարեկան ի՞նչ ծավալի ծծմբական թթու է ընկերությունը նախատեսում արտահանել: 
	- Ե՞րբ է նախատեսվում գործարկել նոր արտադրությունը: 
	- Արդյո՞ք ծծմբական թթուն կարող է օգտագործվել որպես ռեագենտ՝ կույտային տարալվացման համար, և այդ տեսակետից որքանո՞վ է հեռանկարային Հայաստանի հանքահումքային ձեռնարկությունների պահանջարկը:
	- Որքանո՞վ է Ընկերության համար հետաքրքրական համագործակցությունը Արարատյան դաշտավայրի հողօգտագործողների կամ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության հետ՝ աղակալած հողերի՝ ծծմբական թթվով մաքրման ոլորտում, ինչպես դա եղել է խորհրդային ժամանակ:
	- Եթե կան այլ պոտենցիալ կիրառության ոլորտներ հանրապետության տնտեսության մեջ, ապա որո՞նք են դրանք:
	- Արդյոք ստացվող ծծմբական թթվի միջոցով Ընկերությունը պատրաստվու՞մ է վերամշակել Ալավերդու պղնձաձուլարանի խարամները՝ երկաթի կորզման համար: 
	- Որքա՞ն կկազմեն ծծմբական թթվի վերականգնման ծրագրի ընդհանուր ներդրումները և նախատեսվող տարեկան արտադրական ծավալները: 
	- Ծծմբի ի՞նչ միջին պարունակություն ունեն «Բեյզ Մեթըլս» և «Զանգեզուրի ՊՄԿ» ձեռնարկություններից ստացվող խտանյութերը, և ո՞րն է նվազագույն անհրաժեշտ բաղադրությունը՝ արտադրության համար: 
	- Արտադրության գործարկման հետևանքով, որքանո՞վ է նախատեսվում պակասեցնել ծծմբի երկօքսիդի արտանետումները:
	Պատասխան.
	Ալավերդու լեռնամետալուրգիական կոմբինատի գոյության տարիներին գործած ծծմբական թթվի արտադրամասը մինչև «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների կողմից «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերության հիմնադրումը և կոմբինատի որոշ արտադրական հզորությունների ձեռք բերումը, իր շինություններով և ամբողջ սարքավորանքով հանդերձ հիմնահատակ ավերված, ոչնչացված վիճակում է եղել, և այդ արտադրամասում նախկինում օգտագործված որևէ ապարատի պիտանի վիճակում մինչ օրս պահպանված լինելու մասին, ցավոք, խոսք անգամ լինել չի կարող:
	Հարցն առաջին հերթին արժևորելով սեփական գործունեության բնապահպանական անվտանգության բարձրացման համատեքստում՝ «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությունը իր հիմնադրման օրվանից քննել է ծծմբական թթվի արտադրության վերականգնման հնարավոր հեռանկարները և արդեն 2005 թ. սկսել է  այդ ուղղությամբ առարկայական աշխատանքներ: Անցած ժամանակահատվածում Եվրոպայից ձեռք են բերվել և Հայաստան ներկրվել, կարգաբերվել և շահագործման նախապատրաստվել գազերի մաքրման (լվացման) բաժանմունքի և ծծմբական թթվի արտադրամասի կառուցման համար անհրաժեշտ այլ սարքավորումներ, նորոգվել և շահագործման է նախապատրաստվել գազերի չոր էլեկտրազտման համակարգը: Ըստ էության՝ ներկայում ընկերությունը հիմնականում ապահովել է ծծմբական թթվի արտադրության վերսկսման տեխնիկական նախադրյալները: Սակայն արտադրության գործարկման այն հեռանկարի համար, որում արտադրանքի հիմնական մասի իրացման խնդիրը լուծվում է ՀՀ-ից արտահանմամբ, բավարար չեն օբյեկտիվ տնտեսական նախադրյալները՝ պայմանավորված համաշխարհային շուկաներում առկա իրավիճակով ու Հայաստանի տրանսպորտային սահմանափակումներով: Օբյեկտիվ տնտեսական ներկա պայմաններում ակնհայտ է, որ Ալավերդու գործարանում՝ ծծմբական թթվի արտադրությամբ համալրված պղնձաձուլական արտադրությունը կենսունակ կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ ծծմբական թթվի մեծ քանակների համար բնապահպանական անվտանգության պատշաճ մակարդակով իրացման ճակատ ապահովվի Հայաստանում: Դրա՝ հիպոթետիկ մակարդակում հնարավոր տարբերակները բազմազան են. պարարտանյութերի արտադրություն, աղակալած հողերի բերրիացում, գիպսի և դրանից պատրաստված արտադրատեսակների արտադրություն և այլն: Խնդրի համակողմանի ուսումնասիրության արդյունքում ընտրված միակ իրատեսական, տնտեսապես իրագործելի տարբերակը պղինձ պարունակող օքսիդացված հանքաքարի վերամշակման նպատակով ծծմբական թթվի օգտագործումն է Հայաստանի հանքավայրերում, մասնավորապես՝ Թեղուտում: Այս տարբերակը կյանքի կոչելու դեպքում Ալավերդիում պղնձաձուլական արտադրության բնապահպանական անվտանգության խնդրի արմատական բարելավման, Թեղուտի հանքավայրում առկա օքսիդացված հանքաքարի պաշարների՝ շրջակա միջավայրի համար անվտանգ պահեստավորման և օգտակար հանածոների առավել լիարժեք կորզման խնդիրները կստանան լուծումներ, որոնց արդյունավետությունը հիմնավորված է նաև համաշխարհային առաջադեմ փորձով: 
	Ալավերդու գործարանում ծծմբական թթվի արտադրության ու Թեղուտում օքսիդացված հանքաքարի վերամշակման ուղղությամբ գործունեությունը միասնական տնտեսական հայեցակարգի մասեր են և իրագործելի են միասնական տեխնիկական օրակարգով և ժամանակացույցով: Դրանով պայմանավորված՝ ծծմբական թթվի արտադրության մեկնարկի համար անհրաժեշտ ներդրումների ճշգրիտ ծավալ, հստակ ժամկետ, քանակական և այլ ցուցանիշներ նշել դեռևս հնարավոր չէ: 
	Ըստ էության՝ պղինձ պարունակող օքսիդացված հանքաքարի՝ շրջակա միջավայրի համար անվտանգ տեղակայման և դրանից օգտակար հանածոների կորզման խնդիրը կա պղնձի հանքաքար պարունակող գործնականում յուրաքանչյուր հանքավայրի շահագործման դեպքում: Թեղուտի հանքավայրի պարագայում այդ խնդրի՝ առաջադեմ համաշխարհային փորձին համահունչ լուծումների տեղայնացման փորձն առաջինն է տարածաշրջանում: Սակայն, հաշվի առնելով Հայաստանում այդպիսի մի շարք հանքերի գոյությունը, երկարաժամկետ հեռանկարում կարելի է Հայաստանի ներքին շուկայում ծծմբական թթվի իրացման պոտենցիալ կայուն ճակատ կանխատեսել:
	Երկու հիմնական մատակարարներից՝ «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» և «Վալլեքս» խմբի «Բեյզ Մեթըլս» ՓԲ ընկերությունների մատակարարած խտանյութերում ծծմբի միջին պարունակությունը կազմել է համապատասխանաբար մոտ 30 և 34 տոկոս: Այդպիսի պարունակությունները բավարար են առանց ծծումբ պարունակող հումքի լրացուցիչ մատակարարումների ծծմբական թթվի արտադրություն իրականացնելու համար: Ընկերության կողմից ներկայում դիտարկվող տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս արտանետվող գազերից կորզել ծծմբային անհիդրիդի մինչև 96 տոկոսը: 
	Ծծմբական թթվի կիրառությամբ պղնձաձուլական արտադրության խարամներից երկաթի կորզման տնտեսապես իմաստավորված տեխնոլոգիաներ մեզ հայտնի չեն, և թթվի իրացման այդպիսի տարբերակ ընկերության օրակարգում չկա: Այդուհանդերձ ընկերությունը բաց է ծծմբական թթվի կիրառության հնարավոր այլ տարբերակների կենսունակության քննարկման համար:
	Հարգանքով՝
	«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների 
	Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
	Հավելված 7.
	26.02.2013 թ. ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների ղեկավարներին ծանուցման, «Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերության եթերով տարածված և Թեղուտի ու Շնողի գյուղապետարաններում և Ընկերության գրասենյակում փակցված հայտարարության բովանդակությունը.
	ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
	«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի շինարարության և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի շահառուների ներգրավման պլանի շրջանակներում կազմակերպում է հանդիպում ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող համայնքների ազգաբնակչության, գյուղապետարանների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև՝ ընկերության աշխատողների հետ:
	Հանդիպումը տեղի կունենա 2013 թ. ապրիլի 3–ին, ժամը 15:00–ին «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության՝ ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղում գտնվող գրասենյակում:
	Հանդիպման օրակարգում հետևյալ հարցերն են՝
	1. Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի շինարարության և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի շահառուների ներգրավման պլանի էությունը, նախատեսված գործողությունները
	2. Լեռնահանքային համալիրի կառուցման ծրագրի իրականացման ընթացիկ վիճակը
	3. Իրականացվող աշխատանքների՝ շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցությունների հետ կապված մտահոգություններ. տրանսպորտի աշխատանք, պայթեցումներ, աղմուկ և այլն
	4. Բնապահպանական և սոցիալական ոլորտներում ընկերության կողմից նախատեսվող գործողություններ
	5. Այլ հարցեր:
	Ընկերության՝ Թեղուտ գյուղում գտնվող գրասենյակում, Թեղուտ և Շնող գյուղերի գյուղապետարաններում 2013 թ. մարտի 26-ից կբացվեն գրանցամատյաններ, որոնցում շահառուները կարող են գրառել մեկնաբանություններ, առաջարկություններ, նկատառումներ և այլ հաղորդագրություններ՝ հանդիպման օրակարգում ներառված հարցերի վերաբերյալ: 
	Ընկերությունն ակնկալում է շահառուների ակտիվ և կառուցողական մասնակցություն:
	Հավելված 8.
	«Կենտրոն» հեռուստատեսության «Էկոլոգիկա» հաղորդման լրագրող Տաթև Դանիելյանի 25.03.2013 թ. հարցման պատասխանը.
	Հարգելի Տաթև
	Ի պատասխան Ձեր 25.03.2013 թ. հարցման հայտնում ենք հետևյալը՝
	2013 թվականի մարտի 22-ին՝ ժամը 20:00-ի սահմաններում մահվան ելքով արտադրական դժբախտ դեպք է տեղի ունեցել Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի իրականացման նպատակով կառուցվող լեռնահանքային համալիրի «Մանրացման տեղամաս» պայմանական անվանումով շինարարական օբյեկտի տարածքում, որի մոնտաժման աշխատանքները կատարվում են պայմանագրային հիմունքներով ներգրավված կապալառու կազմակերպության՝ «Մետաղական կառուցվածքների գործարան» ԲԲ ընկերության  կողմից: 
	Նախնական տվյալների համաձայն «Մետաղական կառուցվածքների գործարան» ԲԲ ընկերության աշխատակից, 1989 թ. ծնված Սեյրան Եղիայի Առաքելյանը մետաղական կարկասի կրող կառուցվածքների շինարարական մոնտաժային աշխատանքներ կատարելիս վայր է ընկել մոտ 30 մ բարձրությունից և մահացել:
	Հարկ է նշել, որ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության և «Մետաղական կառուցվածքների գործարան» ԲԲ ընկերության միջև կնքված «Մետաղական կառուցվածքների մոնտաժման» մասին  պայմանագրի, ինչպես նաև ՀՀ գործող օրենսդրության համաձայն՝ կապալառու կազմակերպությունը լիակատար պատասխանատվություն է կրում աշխատանքների կատարմանը ներգրավված իր աշխատակիցների կողմից աշխատանքային (տեխնիկական) անվտանգության պահանջները պահպանելու համար: 
	Հայտնում ենք նաև, որ սա մահվան ելքով չորրորդ դժբախտ դեպքն է Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքում:
	Հարգանքով՝
	«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների 
	Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
	Հավելված 9.
	«Հետք» ինտերնետային թերթի Լոռու մարզի թղթակից Լարիսա Փարեմուզյանի 09.04.2013 թ. հարցման պատասխանը.
	Հարգելի տիկին Փարեմուզյան
	Ի պատասխան Ձեր 09.04.2013 թ. հարցի՝ հայտնում ենք հետևյալը.
	Ինչպես կարող եք եզրակացնել «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների հետ Ձեր իսկ տեղեկատվական հարաբերությունների նախկին փորձից՝ իրենց գործունեության վերաբերյալ հարցումներին «Վալլեքս» խմբի ընկերություններն արձագանքում են օպերատիվ կերպով՝ տալով հնարավորինս սպառիչ պատասխաններ: Սակայն, կարևորելով հանդերձ թափանցիկ տեղեկատվական քաղաքականությունը՝ մենք այն համոզմանն ենք, որ ցանկացած դատական գործի, այդ թվում նաև նամակում հիշատակված քաղաքացիական և վարչական գործերի շրջանակներում հայցվորն իր հայցում ընդամենը ներկայացնում է առկա վեճի (խնդրի) վերաբերյալ իր կարծիքը՝ բերելով դրա հիմնավորումներն ու ապացույցները: Որպես պատասխանող ներգրավված անձը, իր հերթին ներկայացնելով հայցադիմումի (դիմումի) պատասխան, շարադրում է նույն վեճի (խնդրի) վերաբերյալ իր կարծիքը՝ բերելով դրա հիմնավորումներն ու ապացույցները: Հետևաբար՝ մինչև հիշատակված քաղաքացիական և վարչական գործերի ավարտը՝ դատարանի վճռի օրինական ուժի մեջ մտնելը, կողմերից յուրաքանչյուրի դիրքորոշումն ընդամենը այդ կողմի կարծիքն է: Այդ իսկ պատճառով՝ ներկայում մենք ձեռնպահ ենք մնում այդ գործերի վերաբերյալ հանգամանալից պարզաբանումներ և (կամ) մեկնաբանություններ տալուց:
	Ձեր հարցման առանձին հատվածների վերաբերյալ, այդուհանդերձ, կարող ենք նշել, որ.
	1. Ձեր հիշատակած, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Ռազմիկ Հախվերդյանին պատկանող՝ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայքնի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքը համարժեք փոխհատուցմամբ օտարելու պահանջով քաղաքացիական գործի քննությունը, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան, ներկայում կասեցված է մինչև վարչական դատարանի վարույթում քննվող՝ նույն վեճի առարկային վերաբերող մեկ այլ դատական գործի ավարտը:
	2. Յուրաքանչյուր քաղաքացիական գործի դատական քննության ընթացքում դատարանը կողմերին հնարավորություն է ընձեռում վեճը լուծել հաշտության համաձայնությամբ: Հնարավոր հաշտության համաձայնության գալու ուղղությամբ կողմերը կարող են միմյանց բազում առաջարկներ անել, այդ թվում՝ դրամական հատուցման, որոնք պարտադիր չէ, որ հիմնավորված լինեն հաշվարկներով: Հաշտության գալու փորձերի շրջանակներում կողմերի միմյանց արված առաջարկները (այդ թվում՝ դրամական հատուցման մասին) կարող են իրավական ուժ ստանալ միայն հաշտության համաձայնության կայացման և դատական ակտով դրա հաստատման դեպքում: Սակայն հաշտության չգալու փաստն ինքնին հաստատում է, որ հաշտության պայմանով մինչ այդ արված բոլոր առաջարկները որևէ իրավական կամ բարոյական ուժ այլևս չունեն ու հետագայում որևէ կերպ շահարկվել չեն կարող:
	Հարգանքով՝
	Սահակ Կարապետյան
	«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության խորհրդի անդամ
	Խորհրդի քարտուղար
	Հավելված 10.
	«Ազատություն» ռադիոկայանի լրագրող Նարե Ստեփանյանինի 2013 թ. հունիսի 27-ի գրության պատասխանը.
	Հարգելի Նարե
	Ի պատասխան Ձեր 2013 թ. հունիսի 27-ի գրության՝ հայտնում ենք հետևյալը.
	«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունում գործող անվտանգության տեխնիկայի կանոններով արգելվում է մարդկանց (բացառությամբ ջրատարը սպասարկող տեխնիկական անձնակազմի) մուտքը Թեղուտի կառուցվող լեռնահանքային համալիրի լցակուտային տնտեսության տարածքից Դուքանաձոր գետակի ջրերի հեռացման համար նախատեսված երկաթբետոնե փակ ջրատար: Փակ ջրատար մուտքի սահմանափակումը որևէ կերպ պայմանավորված չէ 2013 թ. հունիսի 24-ին պատերից մեկի մասնակի վնասումով: Այդ տեսակի ստորգետնյա հիդրոտեխնիկական կառույցներ մարդկանց մուտքի սահմանափակումներ անվտանգության նկատառումներով գործում են աշխարհի ցանկացած ձեռնարկությունում, որտեղ անվտանգության խնդիրները պատշաճ կանոնակարգված են: Դրանով պայմանավորված՝ Ձեր մուտքը փակ ջրատար թույլատրվել չի կարող: 
	Ի լրումն «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության 2013 թ. հունիսի 26-ին մամուլի հաղորդագրությամբ (http://teghout.am/am/news/80.htm) տարածված տեղեկատվության՝ հայտնում ենք, որ, արձագանքելով ստացված տեղեկատվությանը, հունիսի 26-ին տեղում եղել և փակ ջրատարն ուսումնասիրել է ՀՀ ԱԻՆ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության օպերատիվ խումբը: Այն, որ ջրատարի վնասված պատը վտանգ չի ներկայացնում, ջրի արտահոսք չի նկատվել, թունել մտնող և դուրս եկող ջրի քանակը նույնն է, ամրագրվել է նաև ԱԻՆ օպերատիվ խմբի կատարած ուսումնասիրության արդյունքում ՀՀ ԱԻՆ պաշտոնական կայքով հրապարակված տեղեկատվության մեջ (http://mes.am/index.php?obj_id=1999&nt=2): Հունիսի 26-ին տարածքում եղել և իրավիճակը լուսաբանող հեռուստառեպորտաժ է պատրաստել և հեռարձակել նաև Ալավերդու տեղական «Անկյուն գումարած 3» հեռուստաընկերությունը (http://www.youtube.com/watch?v=XKJmXxSeC7U): Հեռուստառեպորտաժում տեսափաստագրված է փակ ջրատարի հետ կապված՝ արտաքին դիտման համար մատչելի ամբողջ իրադրությունը և մասնավորապես՝ ցուցադրված է, որ ջրատար մտնող և ջրատարից դուրս եկող ջրի քանակությունը գործնականում նույնն է:
	Լեռնահանքային համալիրի կառուցման ուղղությամբ ներկայում արվում են բացահանքի տարածքում հիմնական մակաբացման և հորատման, հարստացուցիչ ֆաբրիկայի՝ մանրացման և ֆլոտացիոն տեղամասերի և էներգամատակարարման մասնաշենքի շինարարության, պոչանքային տնտեսության պատվարի լիցքային, կոլեկտորի մոնտաժային և այլ աշխատանքներ, համալրվում է տեխնիկական պարկը: Լրացուցիչ հայտնում ենք, որ թափանցիկ տեղեկատվական քաղաքականություն վարելու և շահառուների հետ հարաբերությունները Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի առաջադրած կատարողական չափորոշիչներին համապատասխան կառուցելու նկատառումներով՝ ամսական կտրվածքով կազմվում և ընկերության պաշտոնական կայքով (http://teghout.am/am/news.htm) հրապարակվում է արված աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկանք:
	Ինչպես հանքի և պոչամբարի, այնպես էլ՝ Թեղուտի կառուցվող լեռնահանքային համալիրի այլ օղակների մասին ընդհանրական տեղեկատվություն կարող եք ստանալ՝ ծանոթանալով Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի շինարարության և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի շահառուների ներգրավման պլանին, որը տեղակայված է «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության պաշտոնական կայքում՝ հետևյալ հղումով. (http://teghout.am/images/SEP_Arm.docx): Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի շինարարության և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի մասին առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ՝ ծանոթանալով աշխատանքային նախագծին, որը տեղակայված է «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության պաշտոնական կայքում՝ հետևյալ հղումով. (http://teghout.am/am/workproject): 
	Եթե սույն գրությամբ և բերված հղումներով տրամադրվող տեղեկատվությունն ուսումնասիրելուց հետո Ձեր ներկայացրած լրատվամիջոցն այդուհանդերձ անհրաժեշտ համարի լրագրողի և օպերատորի այցելությունը Թեղուտի կառուցվող լեռնահանքային համալիր, ապա առաջարկում ենք այցելության անհրաժեշտության հարցը, ժամկետները և այլ պայմանները համաձայնեցնելու նպատակով լրացուցիչ կապվել «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի հետ:
	Հարգանքով՝
	«Թեղուտ» ՓԲ ընկերության 
	Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
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	ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի բնակիչ Ռ. Մելքոնյանի 20.06.2013թ. հարցման պատասխանը.
	ՀՀ Քաղաքացի Ռ.Մելքոնյանին 
	Հարգելի տիկին Մելքոնյան
	Ի պատասխան ձեր 2013 թվականի հունիսի 20-ով թվագրված գրության (այսուհետ՝ Գրություն)՝ հայտնում ենք հետևյալը.
	Մեր համոզմամբ, «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության (Ընկերություն) վարած թափանցիկ տեղեկատվական քաղաքականության պայմաններում՝ Գրության մեջ իրավական ակտերի վկայակոչմամբ տեղեկատվության պարտադիր տրամադրում «հարկադրելու» Ձեր փորձը պարզապես տարակուսանք կարող է առաջացնել: Գրության այդ հատվածի հետ կապված՝ Ձեզ տեղեկացնում ենք, որ. 
	Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 27.1 և 33.2 հոդվածներով սահմանվում է յուրաքանչյուր անձի անձնական կամ հասարակական շահերի պաշտպանության նկատառումներով իրավասու պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և պաշտոնատար անձանց դիմումներ կամ առաջարկություններ ներկայացնելու և ողջամիտ ժամկետում պատշաճ պատասխան ստանալու, ինչպես նաև իր առողջությանը և բարեկեցությանը նպաստող շրջակա միջավայրում ապրելու իրավունքներն ու շրջակա միջավայրն անձամբ և այլոց հետ համատեղ պահպանելու ու բարելավելու պարտավորությունը: Նույն հոդվածներով սահմանվում է, որ պաշտոնատար անձինք պատասխանատվություն են կրում բնապահպանական տեղեկատվությունը թաքցնելու կամ դրա տրամադրումը մերժելու համար: Հիշյալ իրավանորմերը, այնուամենայնիվ, չեն սահմանում առևտրային իրավաբանական անձի ու նրա գործադիր մարմնի կողմից  տեղեկատվություն տրամադրելու կամ համապատասխան հարցման պատասխանելու որևէ պարտավորություն:
	«Տեղեկատվության ազատության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, օրենքի գործողությունը տարածվում է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական հիմնարկների, բյուջեներից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների, ինչպես նաև հանրային նշանակության կազմակերպությունների և դրանց պաշտոնատար անձանց վրա: Հիշյալ օրենքը չի տարածվում առևտրային իրավաբանական անձանց ու նրա գործադիր մարմնի կողմից տեղեկատվություն տրամադրելու դեպքերի ու կարգի վրա:
	«Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների ընդունման գործընթացին հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» (Օրհուսի) Կոնվենցիան համապատասխան պարտավորություններ է սահմանում միայն պետական մարմինների համար, այն չի սահմանում որևէ ոչ պետական իրավաբանական անձի կամ մարմնի իր գործունեությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու դեպքերն ու կարգը:
	«Թեղուտ գյուղի կանանց խորհուրդ» անվանումով իրավաբանական անձի վերաբերյալ որևէ պատշաճ տեղեկատվություն ստանալու մեր բոլոր ողջամիտ փորձերը որևէ արդյունք չեն տվել և մենք չունենք հիշյալ կազմակերպության կամ մարմնի անունից հանդես գալու համար ձեր լիազորությունները հաստատող որևէ փաստաթուղթ: 
	Այնուամենայնիվ, հիմք ընդունելով այն, որ Գրության հեղինակը Ընկերության գործունեության ազդակիր համայնքի ներկայացուցիչ է, հարկ ենք համարում ընդհանրական նաև տեղեկացնել, որ.
	Որպես Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված իրավաբանական անձ՝ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունն իրավունք ունի երրորդ անձանց անհիմն հավակնություններից զերծ պահելու նպատակով, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ցանկապատել, պարսպապատել և այլ եղանակներով սահմանանշել իրեն պատկանող տարածքը, դրա մուտքերին տեղադրել դռներ, դարպասներ, անցակետեր և մուտքն ու ելքը վերահսկելու համար նախատեսված այլ միջոցներ: 
	Միևնույն ժամանակ՝ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունն իր գործունեության ազդակիր համայնքների ներկայացուցիչներին չի համարում ընդամենը երրորդ անձիք և համայնքների հետ հարաբերությունները ձգտել և ձգտում է կառուցել այլ տրամաբանությամբ: Մասնավորապես՝ 2013 թ. հուլիսին Ընկերության տարածք մուտքերին դարպասների տեղադրումը պայմանավորված էր ոչ միայն և ոչ այնքան Ընկերությանը պատկանող գույքը երրորդ անձանց անիրավաչափ հավակնություններից պաշտպանելու նկատառումով, որքան՝ Ընկերության տարածքում մարդկանց անվտանգության պայմանների ապահովման հրամայականով: Ընկերությունը շահագրգիռ է, որ ինչպես անվտանգության այդ միջոցառումը, այնպես էլ Ընկերության գործունեության այլ տարրերը որևէ խոչընդոտ չառաջացնեն ազդակիր համայնքների համար և պատրաստակամ է հնարավոր այդպիսի խոչընդոտները վերացնելու և դրանց առաջացումն ապագայում բացառելու, առողջ գործընկերային հարաբերություններ հաստատելու նպատակով կառուցողական քննարկումներ ծավալել բոլոր շահառուների  հետ: Մասնավորապես՝ Ընկերությունը պատրաստակամ է ազդակիր համայնքների հետ քննարկել իր տարածքում գտնվող տեսարժան վայրեր այցելության հարմար երթուղիների, անվտանգության և այլ պայմանների հետ կապված հարցերը:
	Վստահ ենք, որ նաև Ձեր գործուն մասնակցությամբ հնարավոր կլինի Ընկերություն – ազդակիր համայնքներ հարաբերությունները զարգացնել լիարժեք փոխըմբռնման հունով և տրամաբանությամբ:
	Հարգանքով՝
	«Թեղուտ» ՓԲԸ
	Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին
	19.07.2013 թ.
	Հավելված 12.
	«Ազատություն» ռադիոկայանի լրագրող Անուշ Մկրտչյանի 10.10.2013 թ. հարցմանը պատասխանը.
	Հարգելի Անուշ
	Ստորև ներկայացնում ենք Ձեր 10.10.2013 թ. գրությամբ ստացված հարցերի պատասխանները
	1. Հարց.
	Այսօր «Ի պաշտպանություն Թեղուտի» նախաձեռնության անդամները հերթական անգամ ահազանգեցին այն մասին, որ հանքավայրի շահագործման դեպքում բնկավայրում էկոլոգիական և առողջապահական աղետ է սպասվում: Այս համատեքստում «Վալլեքս գրուպը» շարունակո՞ւմ է պնդել, որ հաջորդ տարի հանքն այնուամենայնիվ շահագործվելու է:
	Պատասխան.
	Ազդակիր համայնքների վրա անցակալի ազդեցությունների բացառման կամ հնարավոր նվազագույնի հասցնելու տեսանկյունից Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան: Ավելին՝ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը ոլորտի՝ համաշխարհային ընդգրկմամբ հեղինակություն ունեցող մասնագիտացված կազմակերպությունների հետ համագործակցաբար իրականացնում է ծրագրեր լեռնահանքային համալիրի կառուցումն ու գործունեությունը ազդակիր համայնքների համար նպաստավոր կերպով կազմակերպելու առումով առավել առաջադեմ միջազգային չափորոշիչների, մասնավորապես՝ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի առաջադրած կատարողական չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ:
	Լեռնահանքային համալիրի կառուցման աշխատանքները ներկայում մոտենում են ավարտին: Գործող ժամանակացույցի համաձայն գործարկումը և ապրանքային արտադրանքի թողարկումը նախատեսված է 2014 թ. ապրիլին:
	2. Հարց.
	Այսօր բնապահպան ակտիվիտները, վկայակոչելով թեղուտցիներին, ասում էին, որ վերջիններիս խոստացված աշխատանքով չեն ապահովել, իսկ նրանք, ովքեր «Վալլեքս գրուպից», այնուամենայնիվ, գործ են ստացել, աշխատավարձը խոստացվածից զգալի ցածր է: Որպես օրինակ նշվում էր 200.000 դրամի փոխարեն 70.000 դրամ աշխատավարձը: Ավելին մեջբերում եմ ակտիվիտների խոսքից՝ «եթե դուք չաշխատեք հանքում՝ մենք կբերենք շնողցիներին, եթե շնողցիները չաշխատեն՝ Աֆրիկայից սևամորթներ կբերենք»: Խնդրում եմ նշեք քանի թեղուտցու հետ են կնքվել պայմանգրեր և ինչ պայմաններով:
	Պատասխան.
	«Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունում աշխատողների թիվը սեպտեմբերի վերջի դրությամբ կազմել է 1200 աշխատող, որից 147-ը՝ Թեղուտ գյուղի, 213-ը՝ Շնող գյուղի, 350-ը Ալավերդի քաղաքի, 378-ը՝ այլ համայնքների բնակիչներ են: Թեղուտի տնային տնտեսությունների երկու երրորդի գոնե մեկ անդամ հանդիսանում է «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի աշխատակից: Շնողի տնային տնտեսությունների մեկ երրորդի գոնե մեկ անդամ հանդիսանում է «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի աշխատակից:
	Միջին հաշվարկային աշխատավարձը օգոստոս ամսվա կտրվածքով ընկերությունում կազմել է շուրջ 245 հազ. ՀՀ դրամ: Ընկերության որևէ աշխատողի աշխատավարձի հաշվարկման վրա նրա բնակության կամ հաշվառման հասցեն որևէ գործնական ազդեցություն չի կարող ունենալ: Ընկերությունը որդեգրել է կադրային քաղաքականություն, որի շրջանակներում նոր աշխատողներ ներգավելիս այլ հավասար պայմաններում նախապատվությունը տրվում է հարակից համայնքների բնակիչներին:
	Տարաբնույթ բամբասանքների և դրանց հրապարակային հնչեցման բարոյական տեսանկյունները թողնում ենք առանց մեկնաբանության:
	3. Հարց.
	Ակտիվիտների պնդմամբ՝ թեղուտցիներն այսօր անգամ գյուղատնտեսությամբ չեն կարողանում զբաղվել, քանզի Վալլեքսը չի թույլատրում վերջիններիս արածացնել անասուններին արոտավայրերում: Ինչո՚՞ւ են տեղացիներին զրկել գյուղատնտսությամբ զբաղվելու իրավունքից:
	Պատասխան.
	«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունն իրատեսական հնարավորությունների շրջանակներում արել է ամեն ինչ ազդակիր համայնքներում տնտեսական գործունեության այլ տեսակների, մասնավորապես՝ գյուղատնտեսական գործունեության համար պայմանների վատթարացում թույլ չտալու համար: «Հասարակության ու պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ընթացակարգերի ապահովման, մասնավորապես, բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչված անշարժ գույքի առանձին միավորների դիմաց տրվելիք փոխհատուցման չափերը որոշելու նպատակով, Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույքի գնահատման գործունեությամբ զբաղվելու լիցենզիա ստացած և համապատասխան գործունեությամբ զբաղվող անկախ գնահատողի միջոցով կատարվել է բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչված անշարժ գույքի շուկայական արժեքների գնահատում: Հողերի նախկին սեփականատերերին օրենքով սահմանված կարգով առաջարկվել է փոխհատուցում՝ նրանց պատկանող անշարժ գույքի շուկայական արժեքը տասնհինգ տոկոսով գերազանցող գումարի չափով:
	Նրանց նաև առաջարկվել է փոխանակման այլընտրանքային տարբերակ, որի շրջանակներում նրանք հնարավորություն են ունեցել հասարակության ու պետության կարիքների համար իրացվող իրենց անշարժ գույքի դիմաց ձեռք բերել դրանց շուկայական արժեքից տասնհինգ տոկոսով ավելի արժողությամբ գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներ՝ նույն համայնքների վարչական սահմաններում: 
	 Հողերի նախկին սեփականատերերին հնարավորություն է տրվել շարունակել գյուղատնտեսական գործունեությունը նաև այն տարածքներում, որոնք արդեն պատկանում էին Ընկերությանը, բայց դեռևս դրանցում չէին սկսվել լեռնահանքային համալիրի համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծման աշխատանքները: Սկսած այն պահից, երբ այդ տարածքներում սկսվել են շինարարական և ենթակառուցվածքների ստեղծման այլ աշխատանքներ՝ դրանց հետագա օգտագործումը գյուղատնտեսական նպատակներով արգելվել է մարդկանց կյանքի և առողջության անվտանգության պատշաճ ապահովման նկատառումներով:
	Օբյեկտիվ ցուցանիշները վկայում են, որ ազդակիր համայնքներում գյուղատնտեսական գործի զարգացման վրա լեռնահանքային ծրագրի իրականացումն ունեցել է միայն դրական ազդեցություն: 2010-2012թթ. երկու համայնքներում էլ անասնապահությունը տնային տնտեսությունների շրջանում ավելի լայն տարածում է ստացել. 2012թ.-ին Թեղուտում անասուն կամ թռչուն են պահել տնային տնտեսությունների 69%-ը (53% 2010թ.-ին), իսկ Շնողում՝ 41%-ը (29% 2010թ.-ին): 2010թ. համեմատ 2012թ.-ին Թեղուտում անասունների բոլոր տեսակները քանակապես աճ են արձանագրել:
	4. Հարց.
	Ակտիվիտները պնդում են, որ իրավական առումով առնվազն 77 ներպետական, օրենսդրական ակտեր, ինչպես նաև միջազգային բազմաթիվ կոնվենցիաներ են խախտվել: Ընդունո՞ւմ եք այս պնդումները և արդյոք «Վալլեքս գրուպը» պատասխանատվության ենթարկվել է գոնե մեկ խախտման համար: 
	Պատասխան.
	Նշված մեղադրանքները բացարձակապես անհիմն են. Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի ստեղծման և շահագործման ծրագիրը, ինչպես և «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների կողմից իրականացվող ցանկացած այլ ծրագիր, կյանքի է կոչվում ՀՀ օրենսդրության բոլոր պահանջներին համապատասխան:
	5. Հարց.
	Կխնդրեի ձեր կարծիքը հայտնել՝ հանքարդյունաբերությամբ տնտեսություն զարգացնելն արդյոք ավելի գերակա է մարդու առողջությանն ու բնության պահպանության նկատմամբ: 
	Պատասխան.
	Ինչպես «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, այնպես էլ՝ «Վալլեքս» խմբի այլ ընկերությունները ղեկավարվում են այն սկզբունքով, որ տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացումն առանց շրջակա միջավայրի վրա անցանկալի ազդեցությունների հնարավորությունը հաշվի առնելու և դրանք բացառելուն կամ միջազգային առաջադեմ չափորոշիչներին համապատասխան՝ նվազագույնի հասցնելուն ուղղված միջոցառումների պատշաճ իրականացման՝ պարզապես անթույլատրելի է:
	Հարգանքով՝
	Վահրամ Ավագյան
	«Թեղուտ ՓԲԸ մամուլի խոսնակ 
	10.10.2013 թ.
	Հավելված 13.
	«Կենտրոն» հեռուստատեսության «Էկոլոգիկա» հաղորդման լրագրող Տաթև Դանիելյանի 18.11.2013 թ. հարցման պատասխանը.
	Հարգելի Տաթև
	Ի պատասխան Ձեր 18.11.2013 թ. հարցման՝ հայտնում ենք հետևյալը.
	Նոյեմբերի 15-ին, ժամը 17–ի սահմաններում «Թեղուտ»  ՓԲ ընկերության կառուցվող հարստացուցիչ ֆաբրիկայի մոլիբդենի արտադրամասի շինարարության աշխատանքների ժամանակ մեկ հարկ բարձրությունից (3-րդ հարկից 2-րդ հարկ) վայր է ընկել և տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ ստացել Արման Արամայիսի Ալիխանյանը:
	Դեպքից անմիջապես հետո, տուժողին առաջին բուժօգնություն է ցույց տրվել, որից հետո տուժողը տեղափոխվել է Ալավերդու բժշկական կենտրոն, այնուհետև տեղափոխվել է ք. Երևան, «Էրեբունի» բժշկական կենտրոն:
	2013 թ. նոյեմբերի 18-ի դրությամբ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունում, գրանցվել է 12 արտադրական դժբախտ դեպք՝ ընկերության աշխատողների մասնակցությամբ, որոնցից 2-ը՝ մահվան ելքով: Մահվան ելքով առաջին արտադրական դժբախտ դեպքը տեղի է ունեցել 2009 թ.: Դեպքի հետևանքով ստացած վնասվածքներից մահացել է Սամվել Պավլեի Խուդինյանը: Մահվան ելքով երկրորդ դեպքը տեղի է ունեցել 2012 թ.: Դեպքի հետևանքով ստացված վնասվածքներից մահացել է Գագիկ Արշալույսի Քոչարյանը: Երկու դեպքում էլ դժբախտ դեպքի պատճառը եղել է անվտանգության տեխնիկայի կանոնների չպահպանումը տուժողների կողմից: Իրավապահ մարմինների կողմից այդ դեպքերի հետ կապված իրականացվել են համապատասխան վարույթներ, որոնց արդյունքներով քրեական գործի հարուցումը մերժվել է՝ հանցագործության դեպքի բացակայությամբ պայմանավորված:
	Ընկերության տարածքում մահվան ելքով ևս մեկ արտադրական դժբախտ դեպք և մեկ ճանապարհատրանսպորտային պատահար է տեղի ունեցել:
	2011 թ. ընկերության տարածքում տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար. Կամո Խեչիկյանն իրեն ամրակցված «ՄԱԶ 630305-250» մակնիշի մեքենայով երթևեկելիս կորցրել է մեքենայի կառավարումը, մեքենան դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, որի հետևանքով մեքենան շրջվել է, և Կամո Խեչիկյանը մահացել է: 
	2013 թ. մահվան ելքով արտադրական դժբախտ դեպք է տեղի ունեցել Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի իրականացման նպատակով կառուցվող լեռնահանքային համալիրի «Մանրացման տեղամաս» պայմանական անվանումով շինարարական օբյեկտի տարածքում, որի մոնտաժման աշխատանքները կատարվում են պայմանագրային հիմունքներով ներգրավված կապալառու կազմակերպության՝ «Մետաղական կառուցվածքների գործարան» ԲԲ ընկերության  կողմից: 
	«Մետաղական կառուցվածքների գործարան» ԲԲ ընկերության աշխատակից, 1989 թ. ծնված Սեյրան Եղիայի Առաքելյանը մետաղական կարկասի կրող կառուցվածքների շինարարական մոնտաժային աշխատանքներ կատարելիս վայր է ընկել մոտ 30 մ բարձրությունից և մահացել:
	Ինչպես Ձեզ հայտնել ենք նաև նախկինում, «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության և «Մետաղական կառուցվածքների գործարան» ԲԲ ընկերության միջև կնքված «Մետաղական կառուցվածքների մոնտաժման» մասին  պայմանագրի, ինչպես նաև ՀՀ գործող օրենսդրության համաձայն՝ կապալառու կազմակերպությունը լիակատար պատասխանատվություն է կրում աշխատանքների կատարմանը ներգրավված իր աշխատակիցների կողմից աշխատանքային (տեխնիկական) անվտանգության պահանջները պահպանելու համար: 
	«Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը հետևողական է իր կողմից իրականացվող տնտեսական ծրագրերը աշխատանքի անվտանգության տեսանկյունից միջազգային առավել առաջադեմ չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու հարցում և միջազգայնորեն ճանաչված փորձագիտական կազմակերպությունների ներգրավմամբ իրականացնում է միջոցառումների ծրագրեր ինչպես իր աշխատակիցների, այնպես էլ՝ ներգրավված կապալառու կազմակերպությունների աշխատակիցների կողմից աշխատանքի անվտանգության կանոնների պահպանման առավել բարձր մակարդակ ապահովելու ուղղությամբ:
	Հարգանքով՝
	Վահրամ Ավագյան
	«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության
	Մամուլի խոսնակ
	21.11.2013 թ.
	Հավելված 14.
	«Լոռու մարզ» թերթի լրագրող Արմենուհի Սադաղյանի 15.12.2013թ. հարցման պատասխանը.
	Հարգելի տիկին Սադաղյան
	Ստորև ներկայացնում ենք Ձեր հարցերի պատասխանները.
	1. Խնդրում եմ ընդհանուր տեղեկություններ հայտնեք «Էյ-Սի-Փի» ընկերության մասին.
	«Վալլեքս» խմբի «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությունը հիմնադրվել է 1997թ., հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, Խանջյան 19: Ընկերության ներդրումներով՝ Ալավերդու լեռնամետալուրգիական կոմբինատի որոշ արտադրական ենթակառուցվածքների հիման վրա ստեղծվել և գործարկվել է պղնձաձուլական գործարան: Գործարանի հասցեն՝ ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաք, Կիրովի 4: Ընկերությունն ունի շուրջ 670 աշխատող: Պղնձաձուլական գործարանի արտադրական հզորությունները թույլ են տալիս տարեկան վերամշակել շուրջ 50 հազար տոննա խտանյութ և արտադրել շուրջ 10 հազար տոննա անզուտ պղինձ: Ընկերության արտադրանքն ամբողջությամբ իրացվում է միջազգային շուկաներում. ներկայում այն գնվում է գերմանական Aurubis ընկերության կողմից, որի հետ «Վալլեքս» խմբի ընկերություններն ունեն արդյունավետ համագործակցության երկարամյա փորձ: 
	2. Բնապահպանական խնդիրների լուծման ուղղությամբ ի՞նչ միջոցառումներ եք իրականացրել:
	Իր գործունեության առաջին իսկ օրից ընկերությունը ծրագրեր է իրականացրել Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի աշխատանքի արդյունքում հնարավոր  բնապահպանական խնդիրները մեղմելու ուղղությամբ: Արդյունավետ միջոցառումներ են իրականացվել շրջակա ջրային միջավայր արտանետումները կանխելու համար, և այսօր ներդրված տեխնոլոգիական լուծումները ջրային ավազան արտահոսքեր չեն ենթադրում: Սակայն, ցավոք, նույնը չի կարելի ասել մթնոլորտի վրա անցանկալի ազդեցությունների բացառման առումով: Այդ խնդիրն արմատական լուծում չի գտել՝ պայմանավորված մի շարք հանգամանքներով: Արմատական լուծման իրատեսական հնարավորությունների բացակայության պայմաններում ընկերությունն ընտրել է գազերի արտանետման աղբյուրը մոտ 220 մետրով բարձրացնելու տարբերակը: Այդ միջոցառման շնորհիվ 2011 թ. աշնանից սկսած՝ Ալավերդի քաղաքի վրա գործարանի աշխատանքի արդյունքում առաջացող բնապահպանական բեռն էապես նվազել է՝ ընդհուպ մոտենալով թույլատրված սահմանային քանակներին: 
	3. Ի՞նչ միջոցառումներ է իրականացնում ընկերությունը սոցիալական քաղաքականության շրջանակներում
	Տասնամյակներ շարունակ լինելով տարածաշրջանի խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկությունը՝ պղնձաձուլական գործարանը նշանակալից մասնակցություն է ունեցել հարակից համայնքների տնտեսական կյանքում և սոցիալական օժանդակության, մշակութային, կրթական և այլ միջոցառումներ իրականացրել այդ համայնքներում: Այդ ավանդույթը շարունակվել է նաև «Վալլեքս» խմբի կողմից: Խմբի ընկերությունների կողմից Լոռու մարզում իրականացվող կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերը համակարգելու նպատակով 2005 թ. ստեղծվել է «Մանես» բարեգործական հիմնադրամը: 2013 թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ հիմնադրամն իրականացրել է ավելի քան մեկ միլիարդ ՀՀ դրամ ֆինանսական ծավալով ծրագրեր, որոնք ուղղված են եղել ինչպես անապահով ընտանիքներին սոցիալական օժանդակությանը, Լոռու մարզի տարբեր համայնքներում կրթական, մշակութային միջոցառումների իրականացմանը, այնպես էլ համայնքներում փողոցների բարեկարգման, լուսավորության ապահովման աշխատանքներին աջակցությանն ու «Վալլեքս» խմբի կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության քաղաքականության առաջնահերթություններից բխող այլ նպատակների: Որոշ դեպքերում ընկերությունը սոցիալական ծրագրերի իրականացմանը միջոցներ է հատկացրել նաև ուղղակիորեն՝ ի լրումն հիմնադրամին տրամադրվող միջոցների:
	4. Ի՞նչ հեռանկարներ ունի Ալավերդու գործարանը: Գործարանի աշխատանքի դադարեցման և աշխատատեղեր կորցնելու մտավախություններ են տարածվել Ալավերդու ազգաբնակչության շրջանում: Այս համատեքստում՝ որքանո՞վ է երաշխավորված գործարանի աշխատանքի շարունակականությունը: 
	Սկսած 1997 թ., երբ «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների ներդրումներով Ալավերդու լեռնամետալուրգիական կոմբինատի որոշ արտադրական հզորությունների բազայի վրա Ալավերդիում վերսկսվեց պղնձի ձուլումը, այս գործունեությունն իրականացվել է գործնականում առանց տնտեսական կայունության պաշարի: Անցած շուրջ 17 տարիների ընթացքում գործարանն ուղղակիորեն խուսանավել է շահութաբերություն-վնասաբերություն եզրագծին, և երկարաժամկետ հեռանկարում ինչպես տնտեսական, այնպես էլ բնապահպանական գործոններով պայմանավորված՝ գործարանի աշխատանքի շարունակականությունը ցավոք երբեք երաշխավորված չի եղել:
	Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կողմից արտադրանքի թողարկման՝ 2014թ. ակնկալվող մեկնարկը գործնականում կլուծի Ալավերդու պղնձաձուլարանի համար հումքի ֆիզիկական մատչելիության խնդիրը: Սակայն խտանյութի վերամշակման ձևավորված պայմանները միջազգային շուկայում այսօր այնպիսին են, որ Թեղուտում արտադրվող պղնձի խտանյութի գնման Ալավերդու պղնձաձուլարանի կողմից առաջարկվող հնարավոր պայմանների մրցունակությունը երկարաժամկետ հեռանկարում կրկին երաշխավորված չէ: 
	Այս հարցում որոշակի լավատեսություն են տալիս խտանյութի վերամշակման պայմանների բարելավման՝ միջազգային շուկաներում վերջերս նկատվող միտումները, և եթե դրանք կայուն լինեն, ապա Ալավերդու պղնձաձուլարանի կողմից առաջարկվող պայմաններն առավել մրցունակ կդառնան: Չնայած այն հանգամանքին, որ Թեղուտի լեռնահանքային համալիրում արդեն իսկ աշխատանքով ապահովված են շուրջ 1300 մարդ, այդ թվում՝ 450 ալավերդցիներ, «Վալլեքս» խմբի ընկերությունները գիտակցում են Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի դերն Ալավերդի քաղաքի և հարակից համայնքների սոցիալ-տնտեսական կայունության պահպանման գործում և ինտենսիվորեն ուսումնասիրում են պղնձաձուլական գործունեության շարունակման կամ գործարանի արտադրական հզորությունների հիման վրա՝ լեռնահանքային արդյունաբերությունը սպասարկող այլ արտադրության կազմակերպման հնարավորությունները:
	Հարգանքով՝
	Վահրամ Ավագյան
	«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների մամուլի խոսնակ
	17.12.2013թ.
	Հավելված 15.
	«Ա1+» հեռուստաընկերության լրագրող Տաթևիկ Ազիզբեկյանի 11.01.2014 թ. հարցման պատասխանը.
	Հարգելի Տաթևիկ
	Ստորև տրված են Ձեր 11.01.2014 թ. գրությամբ ներկայացված հարցերի պատասխանները.
	1. Հարց.
	Ե՞րբ է շահագործվելու Թեղուտի հանքը։
	Պատասխան.
	Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրից հանքաքարի արդյունահանումը, հարստացուցիչ ֆաբրիկայում վերամշակումը և պղնձի ու մոլիբդենի խտանյութերի արտադրությունը նախատեսվում է սկսել 2014 թ. կեսերին:
	2. Հարց.
	Ի՞նչ աշխատանքներ են այս պահին կատարվում։ 
	Պատասխան.
	Շինարարական և սարքավորանքի մոնտաժման աշխատանքներ են կատարվում հարստացուցիչ ֆաբրիկայի ֆլոտացիոն, մանրացման, խոշոր ջարդման, մոլիբդենի ստացման, խտացման արտադրամասերում ջարդված հանքաքարի պահեստում և այլ կառուցվածքային միավորներում: Կառուցվում է պոչանքային տնտեսության առաջնային պատվարը, պոչատար խողովակաշարը, պարզեցված ջրի ավազանը: Կառուցման ընթացքում են նաև լեռնահանքային համալիրի այլ օղակներ:
	Իրականացվում են մակաբացման աշխատանքներ:
	Իրականացվում են աշխատանքներ լեռնահանքային համալիրի կառուցման և գործունեության ծրագիրը շրջակա միջավայրի պահպանության և աշխատանքի անվտանգության ապահովման տեսանկյուններից Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի կողմից առաջադրված չափորոշիչներին առավել լիարժեք համապատասխանեցնելու ուղղությամբ:
	Ընթացքում է Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման և գործունեության նպատակով անտառային ծածկույթի հատմամբ անտառային տնտեսությանը հասցվող վնասի հատուցման ծրագրի իրականացումը, որի շրջանակներում ծառատունկ և հետագա խնամքի աշխատանքներ են կատարվում հատվող մակերեսի կրկնակիին հավասար գումարային մակերեսով տարածքներում:
	Ընթացքում են նաև Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի շահառուների ներգրավման պլանով նախատեսված աշխատանքները: Պլանը «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության կողմից մշակվել և կենսագործվում է շահառուների ներգրավման գործընթացը ևս Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի առաջադրած չափորոշիչներին համապատասխան իրականացնելու նպատակով: Պլանի շրջանակներում առաջիկա հանդիպումը՝ շահառուների բոլոր խմբերի ներկայացուցիչների ներգրավմամբ, տեղի է ունենալու 2014թ. հունվարի 17–ին, ժամը 15:00–ին, ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի մշակույթի տան դահլիճում: Այդ հանդիպման օրվա, վայրի, օրակարգի և այլ պայմանների մասին «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը 2013թ. դեկտեմբերի 23-ին տարածել է հայտարարություն: Օգտվելով առիթից՝ 2014թ. հունվարի 17–ի հանդիպմանը հրավիրում ենք մասնակցելու նաև «Ա1+» հեռուստաընկերության ներկայացուցիչներին:
	3. Հարց.
	Այլ երկրներից են աշխատողներ բերվելո՞ւ, թե շրջակա գյուղերից։ 
	Պատասխան.
	2013թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերություն ունի 1287 աշխատող, այդ թվում՝ 161 աշխատող՝ հարակից Թեղուտ գյուղից, 235 աշխատող՝ հարակից Շնող գյուղից, 438 մարդ՝ ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքից: Մնացած աշխատողների գերակշիռ մասը ևս ՀՀ Լոռու մարզի այլ համայնքների ներկայացուցիչներ են: Ընկերությունը ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող ընդամենը 11 աշխատող ունի, որոնցից 7-ը՝ ազգությամբ հայ: 
	Լեռնահարստացուցիչ համալիրի գործառնության մեկնարկի և արտադրության սկզբնական փուլերում, հարստացուցիչ ֆաբրիկայի բարդ սարքավորանքի պատշաճ գործառնություն ապահովելու և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին բավարարելու նկատառումներով նախատեսվում է աշխատակազմում ներգրավել մասնագետներ նաև այլ երկրներից: Սարքավորանքի տեղադրման և համալարման աշխատանքների նկատմամբ մասնագիտական վերահսկողություն իրականացնելուն զուգահեռ՝ տեղացիների մասնագիտական վերապատրաստման խնդիր կդրվի արտերկրից ներգրավված մասնագետների առջև՝ արտերկրից ներգրավված մարդկային ներուժը հնարավորինս կարճ ժամկետներում տեղացիներով փոխարինելու նպատակով:
	Հարգանքով՝
	Վահրամ Ավագյան
	«Թեղուտ» ՓԲԸ մամուլի խոսնակ
	Հավելված 16.
	«Հետք» էլեկտրոնային թերթի Լոռու մարզի թղթակից Լարիսա Փարեմուզյանի 13.01.2014թ. գրությամբ ներկայացված հարցման պատասխանը.
	Հարգելի տիկին Փարեմուզյան
	Ստորև տրված են Ձեր 13.01.2014թ. գրությամբ ներկայացված հարցերի պատասխանները.
	1. Հարց.
	«Թեղուտ» ՓԲԸ-ի գլխավոր տնօրենի 12.02.2013թ.-ի հրամանով հաստատված շահառուների ներգրավման պլանում հայտնվում է, որ «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն արել է առավելագույնը ազդակիր համայնքերում գյուղատնտեսության զարգացման համար: Խնդրում եմ հայտնել այդ միջոցառումների մասին:
	Պատասխան.
	Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի շահառուների ներգրավման պլանում նշված է, որ արվել է առավելագույնը ոչ թե ազդակիր համայնքերում գյուղատնտեսության զարգացման համար, այլ՝ այն բանի համար, որ ընկերության գործունեության հետևանքով բացառիկ՝ գերակա հանրային շահ ճանաչված և իրացվող անշարժ գույքի որևէ սեփականատեր չենթարկվի համապատասխան հողատարածք չունենալու ու դրա պատճառով գյուղատնտեսական բնույթի գործունեությունը շարունակելու հնարավորության բացակայության ռիսկին: Նույն փաստաթղթում նշված են նաև այն միջոցառումները, որոնք հիմք են տալիս նման եզրահանգման համար: 
	Այլ հարթակներ օգտագործելով՝ ընկերության բարձրագույն ղեկավարությունը և այլ ներկայացուցիչներ բազմիցս հայտարարել են հիմնադիր կապիտալում մասնակցության և այլ միջոցներով գյուղատնտեսական ծրագրերին աջակցության՝ ընկերության պատրաստակամության մասին: Այդ պատրաստակամությունը կա նաև այսօր, և «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը պատրաստ է ցանկացած շահագրգիռ անձի հետ կառուցողական քննարկման ինչպես ազդակիր, այնպես էլ հարակից այլ համայնքներում գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացմանն օժանդակելու հեռանկարային նախընտրելի ուղիների վերաբերյալ:
	2. Հարց.
	Որքա՞ն մարդ է Թեղուտ գյուղից ներկայում աշխատում «Թեղուտ» ՓԲԸ-ում:
	Պատասխան.
	2013թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերություն ունի 1287 աշխատող, այդ թվում՝ 161 աշխատող՝ հարակից Թեղուտ գյուղից, 235 աշխատող՝ հարակից Շնող գյուղից, 438 մարդ՝ ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքից: Մնացած աշխատողների գերակշիռ մասը ևս ՀՀ Լոռու մարզի այլ համայնքների ներկայացուցիչներ են:
	3. Հարց.
	Երբ է նախատեսվում շահագործել Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրը:
	Պատասխան.
	Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրից հանքաքարի արդյունահանումը, հարստացուցիչ ֆաբրիկայում վերամշակումը և պղնձի ու մոլիբդենի խտանյութերի արտադրությունը նախատեսվում է սկսել 2014 թ. կեսերին:
	4. Հարց.
	Ի՞նչ նպատակ է հետապնդում Թեղուտի Ձորիգյուղի հանդամասից մինչև ընկերության բետոնի արտադրամաս շուրջ 2 կմ երկայնքով Շնող գետի փշալարերով շրջափակումը: Շնող գետը ընկերության ազդակիր համայնքերի՝ Շնողի և Թեղուտի համար հանդիսանում խմելու և ոռոգման ջրամատակարարման աղբյուր: Որ որոշման հիման վրա է ընկերությունը Շնող գետը շրջափակել: Տեղյա՞կ է ընկերությունը, որ Թեղուտի անասնատերերը պարտադրված իրենց անասունները ջուրն են տանում գյուղից 2 կմ հեռավորության վրա գտնվող Ձորիգյուղ հանդամասի գետի մոտ: 
	Պատասխան.
	«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը ցանկապատել, սահմանանշել կամ որևէ այլ ձևով սահմափակել է մարդկանց և կենդանիների մուտքը բացառապես այն տարածքներ, որոնց նկատմամբ ունի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան իրավունքներ: Նման սահմանափակումներն անհրաժեշտ են ինչպես ապօրինի ոտնձգություններից ընկերության սեփականության անձեռնմխելիությունն ապահովելու, այնպես էլ՝ մարդկանց և կենդանիների կյանքին և առողջությանը սպառնացող հնարավոր վտանգները բացառելու նպատակով՝ ընկերության տարածք մուտքը կանոնակարգելու համար: Այդ միջոցառումների հնարավոր ազդեցությունները մեղմելու նպատակով իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ: Մասնավորապես՝ ազդակիր համայնքների տարածքներում անասնապահությամբ զբաղվող սուբյեկտների համար պայմանների վատթարացում թույլ չտալու նկատառումով, նրանց հետ  համաձայնեցված վայրերում ընկերության օժանդակությամբ ապահովվել են լրացուցիչ տեխնիկական միջոցներ անասուններին ջուր տալու համար:
	5. Հարց.
	Թեղուտի գյուղապետ Ֆրունզե Նորեկյանի տեղեկացմամբ «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի տնօրինությունը 2010թ.-ին թեղուտցիներին խոստացել է վերանորոգել գյուղի դպրոցի մարզադահլիճը, որից ներկայումս հրաժարվում է: Որն է դրա պատճառը: 
	Պատասխան.
	«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրինությունը կամ որևէ այլ լիազորված ներկայացուցիչ երբևէ չի խոստացել, որ ընկերությունը կօժանդակի գյուղի դպրոցի մարզադահլիճը վերանորոգելու աշխատանքներին: 
	Թեղուտի դպրոցի հիմնանորոգման նպատակով 2010 թ.-ին ընկերությունը «Մանես» հիմնադրամի միջոցով 6.1 մլն դրամի չափով նվիրաբերություն է արել, ինչը հնարավոր է դարձրել ՀՀ սոցիալական ներդրումների հիմնադրամի կողմից շուրջ 108 մլն ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով՝ դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացումը: 
	Որքանով մեզ հայտնի է, այդ աշխատանքների շրջանակներում դպրոցի մարզադահլիճի հիմնանորոգում նախատեսված չի եղել, սակայն ներգրավված շինարարական կազմակերպության կողմից ապամոնտաժվել է նաև այդ դահլիճի ներքին կահավորանքը՝ դրանով  համայնքին կանգնեցնելով դահլիճի հիմնանորոգման աշխատանքների կատարման անհրաժեշտության փաստի առաջ: 
	2008 թվականից ի վեր ընկերությունը Թեղուտ և Շնող համայնքների դպրոցներին «Մանես» հիմնադրամի միջոցով ցուցաբերել է նաև այլ ֆինանսական օժանդակություն՝ շուրջ 19.5 մլն ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, ինչն ուղղվել է լաբորատոր փորձասարքերի և այլ գույքի, գրենական պիտույքների և այլ դպրոցական պարագաների ձեռքբերմանը, վաստակաշատ  ուսուցիչների պարգևատրմանը, տոնական միջոցառումների կազմակերպմանը:
	6. Հարց.
	Ինչո՞ւ է կրկին թեղուտցիների համար անմատչելի դարձել Թեղուտի Բարձրել մատուռի (խաչի) ճանապարհը:
	Պատասխան. 
	Թեղուտցիների համար Բարձրյալ խաչ եկեղեցի այցելելու ամրագրված սահմանափակումներ չեն եղել և չկան: Առանձին դեպքերում «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության տարածք այդ նպատակով Թեղուտ և Շնող համայնքների ներկայացուցիչների մուտքի թույլտվությունը կարող է կարճ ժամանակով հետաձգվել եկեղեցի տանող ճանապարհին կատարվող աշխատանքների ընթացքում՝ այցելուի կյանքին և առողջությանը որևէ վտանգ սպառնալը բացառելու նպատակով: Սակայն նույնիսկ այդպիսի կարճաժամկետ հետաձգումներ անցած ժամանակահատվածում չեն գրանցվել:
	7. Հարց.
	Տեղյա՞կ է արդյոք «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն ազդակիր Թեղուտ համայնքի սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրներին և ինչպես է պատրաստվում աջակցել դրանց լուծմանը:
	Պատասխան.
	Իր գործունեության առաջին իսկ օրից «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունն ազդակիր համայնքների սոցիալ-տնտեսական իրադրության  դիտարկումների, համայնքների ներկայացուցիչների հետ երկխոսության և այլ հնարավոր եղանակներով տեղեկատվություն է ստացել առկա խնդիրների մասին: 2013թ. ընկերությունը ՀՀ-ում գործող մասնագիտացված ընկերություններից մեկին պատվիրել է ազդակիր համայնքներում սոցիալ-տնտեսական իրադրության մանրամասն ուսումնասիրություն՝ առավել հանգամանալից և հանրանշանակ պատկեր ստանալու նպատակով: Դրա արդյունքներով մասնավորապես պարզ է դարձել, որ Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի իրականացումը դրական զգալի ազդեցություն է ունեցել համայնքների տնտեսական կյանքի վրա և մեղմացրել սոցիալական լարվածությունը: «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն համայնքներում գտնվող միակ արդյունաբերական ձեռնարկությունն է և խոշորագույն գործատուն: Թեղուտի տնային տնտեսությունների երկու երրորդի և Շնողի տնային տնտեսությունների մեկ երրորդի շրջանում տնային տնտեսության գոնե մեկ անդամ հանդիսանում է «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի աշխատակից: 
	«Թեղուտ» ՓԲԸ-ի կողմից Թեղուտ և Շնող համայնքներից աշխատակիցներին ընդհանուր աշխատավարձային վճարումները միայն 2010-2012թթ. ժամանակահատվածում կազմել են շուրջ 1.4 միլիարդ ՀՀ դրամ: 
	Տնային տնտեսություններ մուտք եղած աշխատավարձերի, համայնքների բյուջեներ կատարված վճարումների, համայնքներում գործող արտադրողներից որոշ արտադրատեսակների գնումների և այլ ճանապարհներով ընկերության կողմից համայնքերի տնտեսական կյանք ներմղված միջոցները հանգեցրել են նրան, որ դրական տեղաշարժեր են գրանցվել նաև տնտեսության այլ բնագավառներում: Մասնավորապես՝ ազդակիր երկու համայնքներում էլ լեռնահանքային ծրագրի իրականացմանը զուգահեռ աճել են  գյուղատնտեսական արտադրատեսակների արտադրության ծավալները:
	Ի լրումն այն դրական ազդեցության, որ ընկերության գործունեությունն ունեցել է ազդակիր համայնքների տնտեսական կյանքում, սոցիալական իրադրության բարելավման նպատակով միջոցներ են հատկացվել նաև կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերի շրջանակներում: «Մանես» բարեգործական հիմնադրամը, որը կոորդինացնում և համակարգում է «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների սոցիալական ծրագրերին ուղղվող միջոցները Լոռու մարզում, Թեղուտ և Շնող համայնքներում իրականացրել է շուրջ 120 մլն ՀՀ դրամ ընդհանուր ֆինանսական ծավալով սոցիալական ծրագրեր: 
	Ընկերությունը հաստատակամ է ազդակիր համայնքներում իրականացվող սոցիալական քաղաքականությունը բարելավելու և համայնքների կարիքներին առավել համարժեք դարձնելու հարցում: Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի շահառուների ներգրավման պլանով նախատեսված՝ շահառուների հետ հանդիպումների շրջանակներում քննարկվել է նաև ազդակիր համայնքներում ընկերության իրականացրած սոցիալական քաղաքականության առաջնահերթությունների հարցը և համայնքների ներկայացուցիչներին ինչպես այդ հարթակում, այնպես էլ այլ ձևաչափերով հնարավորություն է տրված ներկայացնելու առաջարկներ ընկերության սոցիալական ծրագրերը համայնքների կարիքներին առավել համարժեք թիրախավորելու վերաբերյալ:
	8. Հարց.
	Թեղուտ համայնքի ավագանի Ավետ Ավետյանը գտնում է, որ «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի գործունեության արդյունքում Թեղուտը իր գյուղատնտեսական անբարենպաստ պայմաններով այլևս չի կարող զարգանալ, ուստի Թեղուտի զարգացման հետագա պատասխանատվությունը պետք է իր վրա վերցնի «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն: Ինչպես է վերաբերվում ընկերությունը այս առաջարկին: 
	Պատասխան.
	Թերևս լրացուցիչ պարզաբանման կարիք կա այն բանում, թե ինչ նկատի ունի ավագանու հարգարժան անդամը «գյուղատնտեսական անբարենպաստ պայմաններ» ասելով, և ինչ կարող է նշանակել «պատասխանատվություն վերցնել համայնքի զարգացման համար» արտահայտությունը: Եթե դա պետք է հասկանալ այն համատեքստում, որ, չնայած գյուղատնտեսական ոլորտի օբյեկտիվ ցուցանիշների՝ վերջին շրջանում գրանցված աճին, Թեղուտ համայնքի տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ հեռանկարը կապվում է արդյունաբերության՝ կառուցվող հզոր լեռնահանքային համալիրի գործունեության հետ, ապա դրա հետ չի կարելի չհամաձայնել:
	Ցանկացած պարագայում «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունն ապահովել է ազդակիր համայնքների զարգացման ծրագրերի ծիրում ողջամիտ և կառուցողական առաջարկներ ընկերությանը ներկայացնելու մի շարք հարթակներ ինչպես ազդակիր համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այնպես էլ՝ ցանկացած այլ ներկայացուցչի և շահառուի համար և եթե կան այդպիսի առաջարկներ, ապա դրանք պետք է ներկայացվեն մեզ: Մենք պատրաստակամ ենք դրանք քննարկելու:
	Հարգանքով` 
	Վահրամ Ավագյան
	«Թեղուտ» ՓԲԸ մամուլի խոսնակ
	15.01.2014թ.
	Հավելված 17.
	«Էկոլուր» տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության ecolur.org կայքում 23.01.2014 թ. տեղակայված «Թեղուտցիներ` մեր վարչապետը բյուջեից 15 միլիոն դոլար ծախսեց կովերի կուրծքը լվանալու խորհրդի համար, սրանք համեստ են, դրամով են խոսում» վերնագրով հրապարակմանը արձագանքի տեքստը.
	Հարգելի գործընկերներ
	Հաշվի առնելով ecolur.org կայքում 23.01.2014 թ.տեղակայված «Թեղուտցիներ` մեր վարչապետը բյուջեից 15 միլիոն դոլար ծախսեց կովերի կուրծքը լվանալու խորհրդի համար, սրանք համեստ են, դրամով են խոսում» վերնագրով հոդվածում հրապարակված տեղեկություններն ու հոդվածի ընդհանուր ոճաբանությունը, հարկ ենք համարում հայտնել հետևյալը.
	2013 թ. ընթացքում «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների կողմից «Մանես» բարեգործական հիմնադրամի միջոցով կամ ուղղակիորեն իրականացված ծախսերն ունեն հետևյալ կառուցվածքը (որոշ համեմատաբար փոքրածավալ ծախսեր ներառված չեն).
	1. Տեղական հեռուստաընկերությունների եթերը Թեղուտ և Շնող համայնքներում ապահովելու համար հեռուստատեսային կապուղու ստեղծում՝ հեռուստատեսային աշտարակների կառուցում, ընդունիչ և հաղորդիչ սարքերի ձեռք բերում, ներմուծում, մաքսազերծում, մոնտաժում, սպասարկման ենթակառուցվածքների ապահովում – 47 մլն ՀՀ դրամ (աշխատանքները և համապատասխան ծախսերը կատարվել են 2012թ. – 2013 թթ. ընթացքում, և կատարված ներդրումների վերջնական չափը հստակեցվել է 2013 թ. մայիսին)
	2. Աջակցություն տեղական հեռուստաընկերություններին Թեղուտ և Շնող համայնքներում եթերի հեռարձակման համար – 5.4 մլն ՀՀ դրամ
	3. Շնող և Թեղուտ համայնքների կարիքների համար աղբամանների ապահովում – 2.8 մլն ՀՀ դրամ 
	4. Շնող և Թեղուտ համայնքների դպրոցների համար  լաբորատոր փորձասարքերի ձեռքբերում  1.9 մլն ՀՀ դրամ 
	5. Թեղուտ համայնքում փոքր բիզնեսի զարգացման ծրագրերին օժանդակության նպատակով փոխառության տրամադրում – 1.8 մլն ՀՀ դրամ
	6. Թեղուտ համայնքի դպրոցի ռազմագիտության կաբինետ նորոգում – 1.5 մլն ՀՀ դրամ
	7. Շնողի և Թեղուտի մշակույթի կենտրոնների համար վարագույրների և էկրանների ձեռք բերում և մոնտաժում – 1 մլն ՀՀ դրամ
	8. Շնողի մշակույթի կենտրոնի համար ձայնային սարքավորումների ձեռքբերում և մոնտաժում – 0.9 մլն ՀՀ դրամ
	9. Շնող և Թեղուտ համայնքների 180 տնային տնտեսության համար ալեհավաքների և դրանց հետ կապված այլ սարքավորումների ձեռք բերում և մոնտաժում – 0.9 մլն ՀՀ դրամ
	10. Օժանդակություն Շնողի գյուղապետարանին՝ շախմատի խմբակի աշխատանքն ապահովելու համար – 0.8 մլն ՀՀ դրամ
	11. Թեղուտ և Շնող համայնքների դպրոցների վաստակաշատ ուսուցիչներին պարգևատրում գիտելիքի օրվա առթիվ – 0.6 մլն ՀՀ դրամ
	12. Շնող համայնքի տարածքում, Թեղուտ և Շնող համայնքների ճանապարհի մերձակա հատվածում 4 տեղանոց մեխանիկական կարուսելի և 3 հատ ճոճանակների ձեռք բերում և տեղադրում – 0.5 մլն ՀՀ դրամ
	13. Շնող և Թեղուտ համայնքներում գործող «Երազ, երազ աշխարհ» պարի ուսումնական կենտրոնի համար պարի հագուստների ձեռք բերում – 0.3 մլն ՀՀ դրամ
	14. Թումանյանի տարածաշրջանի դպրոցականների Շնողում կազմակերպված շախմատի առաջնության կազմակերպում – 0.3 մլն ՀՀ դրամ
	15. «Գարեգին Նժդեհ» ֆիլմի ցուցադրման ծախսեր, Շնող և Թեղուտ համայնքներում – 0.2 մլն ՀՀ դրամ:
	Ընդամենը՝ 65.9 մլն ՀՀ դրամ
	Եթե ս.թ. հունվարի 17-ին ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի մշակույթի կենտրոնում կազմակերպված Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացման շահագրգիռ հանրության ներկայացուցիչների հանդիպման շրջանակներում «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության համապատասխան ներկայացուցչի զեկույցը բավականաչափ մանրամասն չի եղել իրականացված ծախսերի ուղղությունների վերաբերյալ Ձեզ մոտ առավել կոնկրետ պատկերացումներ ձևավորելու համար, ապա այդ առթիվ հայտնում ենք մեր ափսոսանքը և պատրաստակամությունը այսուհետ կազմակերպվելիք հանդիպումների շրջանակներում առավել մանրամասն տեղեկատվություն տրամադրելու շահագրգիռ հանրությանը: «Էկոլուր» տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության, որպես Ծրագրի իրականացման շահագրգիռ հանրության ներկայացուցչի կողմից Թեղուտ և Շնող համայնքներում «Վալլեքս» խմբի իրականացրած սոցիալական ծրագրերի բարելավման և համայնքների կարիքներին առավել համարժեք դարձնելու ուղղությամբ առաջարկներ լինելու դեպքում ուրախ կլինենք դրանք քննարկել Ձեզ հետ:
	Հարգանքով՝
	Վահրամ Ավագյան
	«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների մամուլի խոսնակ
	26.01.2014թ.
	Հավելված 18.
	«Թումանյանական աշխարհ թերթին տրամադրված տեղեկանքի տեքստը.
	«Վալլեքս» խումբն ամփոփում է 2013 թ. արդյունքները
	2013թ. «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների համար եղել է հագեցած աշխատանքային տարի: Ընկերություններից յուրաքանչյուրի համար տարին առանձնացել է յուրովի: «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը ծավալուն շինարարական և  մոնտաժային աշխատանքներ է կատարել Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման ուղղությամբ: Լեռնահանքային համալիրն արդեն մոտ է պատրաստականության այն մակարդակին, որին հետևելու է արտադրանքի թողարկումը: «Վալլեքս» խմբի արժեհամակարգում կարևորվում են նաև «Թեղուտ» ՓԲԸ այն ձեռքբերումները, որ 2013 թ. ընթացքում գրանցվել են շրջակա միջավայրի պահպանության, աշխատանքի անվտանգության և շահագրգիռ հանրության հետ առողջ երկխոսության տեսանկյուններից ծրագրի իրականացումը միջազգայնորեն ընդունված չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու գործընթացում: Այս ճակատում հաջողությունների մասին ընկերությունն ունի համոզիչ փաստարկներ՝ ամրապնդված միջազգային ընդգրկումով ոլորտում հեղինակություն վայելող կազմակերպությունների հրապարակած փաստաթղթերով: Մասնավորապես՝ «Արտահանման վարկավորման հիմնադրամ» Դանիայի պետական գործակալության (Eksport Kredit Fonden, կրճատ՝ EKF) կողմից տարբեր փորձագիտական խմբեր են ուղարկվել Թեղուտի կառուցվող լեռնահանքային համալիրի տարածք, աշխատանքների ընթացքը տեղում դիտարկվել է, ուսումնասիրվել են նախագծային փաստաթղթերը և արդեն կառուցված օբյեկտները: Արդյունքում՝ շրջակա միջավայրի պահպանության, աշխատանքի անվտանգության և շահագրգիռ հանրության հետ առողջ երկխոսության տեսանկյուններից ծրագրի իրականացումը Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի կողմից առաջադրված չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ ընկերության ջանքերն ու գործողությունները համարվել են բավարար, և դանիական PensionDanmark կենսաթոշակային հիմնադրամը որոշել է «Արտահանման վարկավորման հիմնադրամ» Դանիայի պետական գործակալության միջոցով շուրջ 350 մլն դանիական կրոն ծավալով ֆինանսավորում մատչելի դարձնել «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության համար: Այս իրադարձության մասին երկու կազմակերպությունները համատեղ մամուլի հաղորդագրություն են տարածել 2013թ. օգոստոսի 20-ին: 
	«Բեյզ Մեթըլս» փակ բաժնետիրական ընկերության համար անցնող տարին նշանավորվել է Արցախի Մարտակերտի շրջանում Կաշենի նորահայտ պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրից հանքաքարի արդյունահանման և այդ հանքավայրի բազայի վրա նոր, ավելի հզոր ու ժամանակակից լեռնահանքային համալիրի կառուցման մեկնարկով: Հանքաքարի արդյունահանման աշխատանքները Կաշենում սկսվել են անցած տարվա մայիսից: Տարեվերջի դրությամբ  արդյունահանման ծավալը հասցվել է  ամսական մինչև 60.000    տոննա հանքաքարի: Կապիտալ  նորոգվել և շահագործման են հանձնվել Կաշենը Դրմբոնին կապող երկու ճանապարհները, որոնք հնարավորություն են տալիս  օրական մինչև  2.000 տոննա հանքաքար 24 ժամյա ռեժիմով Կաշենից  տեղափոխել Դրմբոն:
	Արդյունահանվող հանքաքարի հնարավորինս մեծ մասը մշակելու նպատակով  հարստացուցիչ ֆաբրիկայի տարեկան արտադրողականությունը գրեթե կրկնակի ավելացվեց՝  350.000 տոննայից՝ հասցվելով 600.000 տոննայի: Սակայն, չնայած արտադրական հզորությունների ավելացմանը, արտադրական այս սխեման ժամանակավոր է, և գործելու է մինչ այն պահը, երբ կգործարկվի Կաշենի հանքավայրի բազայի վրա կառուցվող նոր ժամանակակից հարստացուցիչ ֆաբրիկան:
	Նոր ֆաբրիկայի շինարարության նախապատրաստական աշխատանքները սկսված են: Հանքավայրում և շրջակա համայնքներում ընդհանուր առամամբ կառուցվել են շուրջ 50 կմ ճանապարհներ: Կառուցվել են հանրակացարանային մասնաշենք, գրասենյակներ, ճաշարան, լվացքատուն: Ընթացքի մեջ է ավտոտրանսպորտի հավաքակայանի և նորոգման արհեստանոցների շինարարությունը: 
	Կաշենի հանքավայրում հանքաքարի հաստատված պաշարները գերազանցում են հիսուն միլիոն  տոննան, սակայն ակնկալվում է, որ շարունակվող երկրաբանական ուսումնասիրությունների արդյունքում այդ պաշարները դեռ կավելանան: 
	 Անցնող տարում սկսվել է նաև Արցախի մայրաքաղաքում կառուցված «Վալլեքս Գարդեն Հոթել» մարզաժամանցային հյուրանոցային համալիրի ամբողջական շահագործումը: Տարվա ընթացքում կայուն ցուցանիշներով են գործել «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը և Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանը: 
	Արցախում և Հայաստանում «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների ընհանուր ներդրումները 2013 թ. դեկտեմբերի 28-ի դրությամբ կազմել են շուրջ 430 մլն ԱՄՆ դոլար, որից 2013 թ. ընթացքում շուրջ 109 մլն ԱՄՆ դոլար: Այդ ցուցանիշում ամենամեծ վաստակը, բնականաբար, ունի «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը, որն անցնող տարում կատարել է շուրջ 79 մլն ԱՄՆ դոլար ծավալով ներդրում՝ լեռնահանքային համալիրի  ստեղծման ուղղությամբ ծախսերի ընդհանուր ցուցանիշը հասցնելով շուրջ 275 մլն ԱՄՆ դոլարի: Ներդրումների մյուս խոշոր մասն արցախյան «Բեյզ Մեթըլս» ՓԲ ընկերությանն է, որն անցնող տարում կատարել է շուրջ 28 մլն ԱՄՆ դոլար ծավալով ներդրում՝ իր ընդհանուր ցուցանիշը հասցնելով շուրջ 118 մլն ԱՄՆ դոլարի:
	Խմբի ընկերություններում 2013 թ. դեկտեմբերի 28-ի դրությամբ աշխատում է ավելի քան 3700 մարդ:
	Միջազգային շուկաներում պղնձի և մոլիբդենի գնային վարքը ռացիոնալ կանխատեսումների շրջանակներում մնալու դեպքում Թեղուտի և Կաշենի լեռնահանքային համալիրները նախագծային արտադրական հզորությունների հասնելուց հետո կսկսեն միասին տարեկան թողարկել շուրջ 300 մլն ԱՄՆ դոլար ֆինանսական ծավալով արտադրանք՝ պղնձի և մոլիբդենի խտանյութեր: Այդ միջոցների զգալի մասը Հայաստանում և Արցախում ձեռք բերվող ապրանքների և ծառայությունների, վճարվող աշխատավարձերի, պետական բյուջեներ կատարվող վճարների ձևով կներմղվի տնտեսական կյանք և կնպաստի տնտեսության նաև այլ ոլորտներում ցուցանիշների բարելավմանը: 
	Նախագծային հզորություններին հասնելուց հետո Կաշենի և Թեղուտի լեռնահանքային համալիրները միասին կարող են տարեկան թողարկել շուրջ 40 հազար տոննա պղինձ խտանյութերում: Դա նշանակում է Հայաստանում և Արցախում ներկայում արդյունահանվող պղնձի քանակի ավելի քան կրկնապատկում: Այդ ցուցանիշն իրականություն դառնալու դեպքում առաջին անգամ մեր նորանկախ պատմության մեջ կարող է բավարար հումք լինել Հայաստանում ժամանակակից պղնձաձուլարան կառուցելու և շահագործելու տնտեսապես իմաստավորված ծրագրերի իրականացման համար:
	Տնտեսական ծրագրերը, գաղափարներն ու երազանքները կյանքի կոչելու գործում «Վալլեքս» խմբի հիմնական հենարանը մարդկային ներուժն է, իր աշխատողների, գաղափարական համախոհների հավատը ծրագրերի հաջողության նկատմամբ և անձնվեր աշխատանքը: Անձնվեր աշխատանքի համար «Վալլեքս» խմբի կորպորատիվ բարձր պարգևներով 2013 թ. պարգևատրվեցին «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության լեռնահանքային վարչության հորատապայթեցման աշխատանքների տեղամասի պետ Գեղամ Գառնիկի Շախկյանը, ընդհանուր հարցերի վարչության կապի և ցանցերի ծառայության պետ Վարուժան Գրետիկի Պապոյանը, «Վալլեքս Այ Թի» ՍՊ ընկերության տնօրեն Դավիթ Արշավիրի Մեժլումյանը: Կորպորատիվ պարգևների հանդիսավոր  հանձնումը տեղի ունեցավ 2013 թ. դեկտեմբերի 28-ին՝ ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղում կազմակերպված «Վալլեքս» խմբի ամանորյա միջոցառման շրջանակներում:
	Հավելված 19.
	«Հետք» էլեկտրոնային թերթի Լոռու մարզի թղթակից Լարիսա Փարեմուզյանի 17.02.2014թ. գրությամբ ներկայացված հարցման պատասխանը.
	Հարգելի տիկին Փարեմուզյան
	 Ստորև ներկայացնում ենք Ձեր 2014 թ. փետրվարի 17-ի գրությամբ ներկայացված հարցերի պատասխանները.
	Հարց 1. 
	«Թեղուտ» ՓԲԸ-ի կողմից վերջին 5 տարիներին ինչ հարկատեսակներ են վճարվել Շնող համայնքի բյուջեին.
	Պատասխան.
	«Վալլեքս» խմբի «Թեղուտ» ՓԲԸ և «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությունների կողմից ՀՀ Լոռու մարզի Շնող գյուղական համայնքի բյուջե 2008-2013թթ. ժամանակահատվածում կատարվել են չորս հարյուր վաթսուն միլիոն հինգ հարյուր յոթանասունվեց հազար հինգ հարյուր ՀՀ դրամ: Վճարումներն ունեցել են հետևյալ կառուցվածքը.
	Հարց 2. 
	Ըստ Շնողի համայնքապետ Հովիկ Սահակյանի՝ «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն իր անշարժ գույքի համար վերջին 8 տարիներին Շնող համայնքի բյուջեին գույքահարկ չի վճարել: Խնդրում եմ հայտնել, թե ինչու: Ինչ միջոցներ է ձեռնարկում ընկերությունը դրանք Շնող համայնքի բյուջեին վճարելու համար: Ինչ հարկեր է վճարում ընկերությունը Երևանի Կենտրոն համայնքին:
	Պատասխան.
	«Թեղուտ» ՓԲ ընկերությանը պատկանող՝ գույքահարկով հարկվող փոխադրամիջոցների համար գույքահարկը «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված կարգով վճարվում է «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության գտնվելու (հաշվառման) վայրի համայնքի բյուջե, իսկ ընկերությունը, ինչպես Ձեզ հայտնի է, հաշվառված է ՀՀ, ք. Երևան, Խանջյան 19 հասցեով: Փոխադրամիջոցների համար ընկերության վճարած գույքահարկը վերջին տարիներին կազմել է տարեկան շուրջ 5.4 մլն ՀՀ դրամ: Մինչ 2011 թ. երկրորդ կեսին լեռնահանքային հզոր բեռնատարներով ընկերության տեխնիկական պարկի համալրումը այդ գումարը եղել է մոտ հինգ անգամ փոքր:
	«Թեղուտ» ՓԲ ընկերության կողմից Շնող համայնքի բյուջե անշարժ գույքի համար գույքահարկի վճարում չի եղել, քանի որ նման պարտավորություն «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածով սահմանված կարգով «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության համար դեռևս չի առաջացել: 
	Ինչպես փոխադրամիջոցների, այնպես էլ՝ շենք-շինությունների համար վճարվող գույքահարկի հետ կապված խնդիրները հանգամանորեն քննարկվել են ազդակիր համայնքների ներկայացուցիչների և այլ շահառուների հետ պարբերաբար կազմակերպվող հանդիպումների, մասնավորապես՝ 2013թ. օգոստոսի 29-ին Շնողի Մշակույթի տան դահլիճում կազմակերպված, Ձեր մասնակցությամբ տեղի ունեցած և Ձեր ներկայացրած լրատվամիջոցով լուսաբանված հանդիպման շրջանակներում: Ինչպես հավանաբար կհավաստեք նաև Դուք՝ փոխադրամիջոցների համար «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության կողմից վճարվող հարկը Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի փոխարեն Շնող համայնքի բյուջե վճարելու վերաբերյալ Շնող համայնքի ղեկավար Հովիկ Սահակյանի կողմից հնչեցված մտահոգությունը «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը կիսեց և պատրաստակամություն հայտնեց հնարավորության սահմաններում օժանդակել խնդրի օրենսդրական լուծման գործին՝ եթե համայնքը համապատասխան նախաձեռնություն դրսևորի: Անշարժ գույքի համար գույքահարկի մասով «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը հայտնեց շահառուներին, որ գույքահարկի հաշվարկման և վճարման օրինական նախադրյալների ապահովման աշխատանքներն ընթացքում են: Միևնույն ժամանակ, «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը պատրաստակամություն հայտնեց Թեղուտ և Շնող համայնքներին որպես նվեր վճարել գույքահարկի գումարին հավասար գումար 2013 թ. օգոստոսի 29-ից սկսած այն ժամանակահատվածի համար, որը կպահանջվի գույքահարկի բազայի հաշվարկման և վճարման օրինական նախադրյալների ապահովման ուղղությամբ աշխատանքների կատարման համար: Մեր համոզմամբ այդ պատրաստակամությունը հիմքից զրկում է գույքի պետական գրանցման աշխատանքները ընկերության կողմից դիտավորությամբ ձգձգելու վերաբերյալ ցանկացած հնարավոր կասկած:
	 Հարց 3. 
	2013 թ. ընթացքում ի՞նչ աջակցություն է ցույց տվել «Թեղուտ» ՓԲԸ-ն Շնողի զարգացման գործում:
	 Պատասխան.
	2013 թ. ընթացքում «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների կողմից «Մանես» բարեգործական հիմնադրամի միջոցով կամ ուղղակիորեն իրականացված ծախսերն ունեն հետևյալ կառուցվածքը (որոշ համեմատաբար փոքրածավալ ծախսեր ներառված չեն).
	- Տեղական հեռուստաընկերությունների եթերը Թեղուտ և Շնող համայնքներում ապահովելու համար հեռուստատեսային կապուղու ստեղծում՝ հեռուստատեսային աշտարակների կառուցում, ընդունիչ և հաղորդիչ սարքերի ձեռք բերում, ներմուծում, մաքսազերծում, մոնտաժում, սպասարկման ենթակառուցվածքների ապահովում – 47 մլն ՀՀ դրամ (աշխատանքները և համապատասխան ծախսերը կատարվել են 2012թ. – 2013 թթ. ընթացքում, և կատարված ներդրումների վերջնական չափը հստակեցվել է 2013 թ. մայիսին)
	- Աջակցություն տեղական հեռուստաընկերություններին Թեղուտ և Շնող համայնքներում եթերի հեռարձակման համար – 5.4 մլն ՀՀ դրամ
	- Շնող և Թեղուտ համայնքների կարիքների համար աղբամանների ապահովում – 2.8 մլն ՀՀ դրամ 
	- Շնող և Թեղուտ համայնքների դպրոցների համար լաբորատոր փորձասարքերի ձեռքբերում 1.9 մլն ՀՀ դրամ 
	- Թեղուտ համայնքում փոքր բիզնեսի զարգացման ծրագրերին օժանդակության նպատակով փոխառության տրամադրում – 1.8 մլն ՀՀ դրամ
	- Թեղուտ համայնքի դպրոցի ռազմագիտության կաբինետի նորոգում – 1.5 մլն ՀՀ դրամ
	- Շնողի և Թեղուտի մշակույթի կենտրոնների համար վարագույրների և էկրանների ձեռք բերում և մոնտաժում – 1 մլն ՀՀ դրամ
	- Շնողի մշակույթի կենտրոնի համար ձայնային սարքավորումների ձեռքբերում և մոնտաժում – 0.9 մլն ՀՀ դրամ
	- Շնող և Թեղուտ համայնքների 180 տնային տնտեսության համար ալեհավաքների և դրանց հետ կապված այլ սարքավորումների ձեռք բերում և մոնտաժում – 0.9 մլն ՀՀ դրամ
	- Օժանդակություն Շնողի գյուղապետարանին՝ շախմատի խմբակի աշխատանքն ապահովելու համար – 0.8 մլն ՀՀ դրամ
	- Թեղուտ և Շնող համայնքների դպրոցների վաստակաշատ ուսուցիչներին պարգևատրում գիտելիքի օրվա առթիվ – 0.6 մլն ՀՀ դրամ
	- Շնող համայնքի տարածքում, Թեղուտ և Շնող համայնքների ճանապարհի մերձակա հատվածում 4 տեղանոց մեխանիկական կարուսելի և 3 հատ ճոճանակների ձեռք բերում և տեղադրում – 0.5 մլն ՀՀ դրամ
	- Շնող և Թեղուտ համայնքներում գործող «Երազ, երազ աշխարհ» պարի ուսումնական կենտրոնի համար պարի հագուստների ձեռք բերում – 0.3 մլն ՀՀ դրամ
	- Թումանյանի տարածաշրջանի դպրոցականների Շնողում կազմակերպված շախմատի առաջնության կազմակերպում – 0.3 մլն ՀՀ դրամ
	- «Գարեգին Նժդեհ» ֆիլմի ցուցադրման ծախսեր, Շնող և Թեղուտ համայնքներում – 0.2 մլն ՀՀ դրամ:
	Ընդամենը՝ 65.9 մլն ՀՀ դրամ
	Հարց. 4
	Որքանո՞վ է իրատեսական Ձեր կողմից Շնողի Դուզ հանդամասում 17 հա–ի վրա պտղատու այգիների ծառատունկ անելը, և ընկերությունը ե՞րբ է նախատեսել սկսել այդ աշխատանքները: 
	Պատասխան.
	«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների կողմից ազդակիր Թեղուտ և Շնող համայնքներում վարվող կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ուղղությամբ գործունեության կարևոր ուղղություններից մեկը գյուղատնտեսության զարգացման խթանումն է: Շնողի վարչական տարածքում պտղատու այգիների հիմնման ծրագիրը մեզ համար առաջնահերթ կարևորվում է այդ համատեքստում: Ներկայում ընկերության ներկայացուցիչները համայնքի հետ քննարկում են համագործակցության առավել արդյունավետ ձևերն ու եղանակները, որոնք կերաշխավորեն երկարաժամկետ հեռանկարում այդ այգիների տնտեսական կենսունակությունը և նախադրյալներ կստեղծեն ծրագրի ընդլայման համար: Ծրագրի շրջանակներում առարկայական քայլեր կկատարվեն համագործակցության արդյունավետ եղանակի շուրջ համայնքի հետ համաձայնության գալուց և համապատասխան տարածքի ընտրությունից հետո:  
	Հարց. 5
	Որքան մարդ է այսօր աշխատում Շնողից Թեղուտ ՓԲԸ-ում; Ըստ Շնողում շրջանառվող լուրերի ընկերությունը միտումնավոր շնողցիներին Թեղուտ ՓԲԸ-ում աշխատանքի է ընդունում Շնողի նախկին գյուղապետ Հայկազ Քոչինյանի միջնորդությամբ՝ վերջինիս վարկանիշը գյուղում բարձրացնելու միտումով:
	Պատասխան.
	2014 թ. փոտրվարի 1-ի դրությամբ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունում աշխատում է ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի 237 բնակիչ: Ընկերության վարած կադրային քաղաքականության շրջանակներում՝ նոր աշխատողների ներգրավման գործընթացում կիրառվող չափանիշներում որևէ մեկի միջնորդության հաշվառման ընթացակարգ չկա: Հայաստանի նորանկախ պատմության խոշորագույն տնտեսական ծրագրի իրականացմանը ձեռնամուխ լինելով՝ ընկերությունը ձգտում է վարել այնպիսի կադրային քաղաքականություն, որը թույլ կտա ցանկացած իրադրությունում վստահ լինել աշխատակազմի մասնագիտական և աշխատանքային այլ որակների հարցում և շահագրգռված է նվազագույնի հասցնելու ցանկացած սուբյեկտիվ միջամտություն և այլ արատավոր դրսևորումներ, որոնց հետևանքով կնվազի աշխատակազմի մասնագիտական հուսալիությունը: «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը ոչ մի դեպքում չի կարող որևէ այլ սուբյեկտի հեղինակության բարձրացումը կարևորել ավելի, քան՝ կադրային արդյունավետ քաղաքականության իրականացումը:
	Հարգանքով՝
	Վահրամ Ավագյան
	«Թեղուտ» ՓԲ ընկերության մամուլի խոսնակ
	21.02.2014թ. 
	Հավելված 20.
	«Լոռու մարզ» թերթի լրագրող Արմենուհի Սադաղյանի 20.02.2014թ. հարցման պատասխանը.
	Հարգելի տիկին Սադաղյան
	Ստորև ներկայացնում ենք Ձեր 20.02.2014 թ. հարցման պատասխանները.
	1. Հարց
	Խնդրում եմ հայտնել, թե Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի քանի օբյեկտ-արտադրամաս է կառուցվել:
	Պատասխան.
	2013 թ. դեկտեմբերի վերջի դրությամբ «Վալլեքս» խմբի ընկերությունները Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի իրականացման ուղղությամբ արդեն կատարել են ավելի քան 285 մլն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով ներդրումներ: Կառուցվել և շահագործման պատրաստ են
	- 40 մ3/ժ արտադրողականությամբ բետոնախառնիչ հանգույցը և 15 մ3/ժ արտադրողականությամբ ջարդման արտադրամասը.
	- ավելի քան 95 կմ ընդհանուր երկարությամբ հիմնական և ժամանակավոր ճանապարհներ.
	- շուրջ 7,8 կմ երկարությամբ 35 հազ. վոլտ լարման և 18 կմ երկարությամբ 6 հազ. վոլտ լարման էլեկտրահաղորդման գծեր
	- հարստացուցիչ ֆաբրիկայի վարչակենցաղային շենքը, կաթսայատնով
	- պոչանքային տնտեսության ջրաբարձրացման պատվարը, բնական ջրհոսքները ապագա պոչամբարի տարածքը շրջանցելու համար նախատեսված շուրջ 4 հազ. մ հոսքագծեր
	- լցակույտային տնտեսության ջրհեռացման դրանաժային համակարգը, 2,5 հազ. մ երկարությամբ թունելը և 650 մ երկարությամբ բաց ջրանցքը
	- բացահանքի տարածքի վարչակենցաղային շենքը, կաթսայատնով
	- ծանր տեխնիկայի կայանատեղին, վերանորոգման արհեստանոցներով և մեքենաների լվացակայանով
	- ընդհանուր գործարանային ավտովերանորոգման արհեստանոցը, վարչակենցաղային շենքով
	- Ավտոկշեռք 80տ բեռնատարողությամբ
	- Անցակետերը
	- 5 հարկանի, 200 տեղանոց հյուրանոցահանրակացային համալիրը
	Կառուցման ընթացքում են.
	- հարստացուցիչ ֆաբրիկայի ֆլոտացիոն տեղամասը (արդեն պատրաստ են ֆլոտոմեքենաների հիմքերը, մոնտաժվում են ֆլոտոմեքենաները), մանրացման տեղամասը (տեղադրված են խոնավ կիսաինքնամանրացման և գնդավոր աղացները, մոնտաժվում են դրանք սպասարկող սարքավորանքը և հիդրոցիկլոնները), խոշոր ջարդման արտադրամասը՝ միջինացման պահեստով, հանքաքարի փոխադրման անցուղիները և ջարդված հանքաքարի պահեստը, մոլիբդենի ստացման արտադրամասը, խտացման արտադրամասը
	- պոչանքային տնտեսության առաջնային պատվարը, կոլեկտորը, պոչատար խողովակաշարը, պարզեցված ջրերի ավազանը
	- ընդհանուր գործարանային ավտոմեքենաների բենզալցակայանը
	- Դեբետ գետից տեխնիկական թարմ ջրի մատակարարման համար նախատեսված պոմպակայանը, հետադարձ ջրի պոմպակայանը
	- գլխավոր իջեցման ենթակայանը, 6,5 կմ երկարությամբ 110 հազ. վոլտ լարման, 600 մ երկարությամբ 10 հազ. լարման էլէկտրահաղորդման գծերը
	- ջրամատակարարման տնտեսությունը:
	Համախառն ցուցանիշներ.
	Հողային աշխատանքներ՝ 19 մլն մ3, որից մակաբացում՝ 13,2 մլն մ3
	Մեղական աշխատանքներ՝ 7,9 հազ. տ, որից ամրանային՝ 2,4 հազ. տ
	Բետոնային աշխատանքներ՝ 107.3 հազ. մ3:
	2. Հարց.
	Ի՞նչ կերպ է կազմակերպվելու արտադրական ջրերի շրջանառությունը ֆաբրիկայում:
	Պատասխան.
	Ֆաբրիկայում ներդրվում է արտադրական ջրերի փակ շրջանառության համակարգ: Արտադրական ջրերի՝ շրջակա միջավայր արտահոսքի վտանգը նվազագույնի հասցնելու տեսանկյունից այդպիսի համակարգն առավել արդյունավետ է: Շրջանառու համակարգում ջրի քանակությունը, այդ տեխնոլոգիայով աշխատելու դեպքում, կարող է պակասել պոչամբարի մակերեսից ջրի գոլորշացման հետևանքով: Գոլորշացման հետևանքով պակասող ջրի քանակությունը համալրելու նպատակով նախատեսված է Դեբեդ գետից հարստացուցիչ ֆաբրիկա արտադրական թարմ ջրի մատակարարման համակարգ, որի կառուցման գործընթացը ներկայում մոտենում է ավարտին: Տարեկան համալրվող ջրի քանակությունը կկազմի շուրջ 7 միլիոն խորանարդ մետր: 
	3. Հարց.
	Քանի՞ աշխատող կա ընկերությունում և նրանցից քանիսն են Լոռու Ալավերդի, Թեղուտ, Շնող համայնքներից:
	Պատասխան.
	2014 թ. հունվարի վերջի դրությամբ ընկերությունն ունեցել է 1.295 աշխատող, այդ թվում՝ 162 աշխատող՝ Թեղուտից, 237 աշխատող՝ Շնողից, 446 աշխատող՝ Ալավերդուց և 450 աշխատող՝ այլ համայնքներից:
	4. Հարց.
	Որքա՞ն անտառհատում և անտառպատում է արվել մինչ օրս և ո՞ր տարածքներում:
	Պատասխան.
	Անցած ժամանակահատվածում իրականացվել է անտառահատում շուրջ 149 հա գումարային մակերեսով տարածքներում: Զուգահեռաբար՝  Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ծրագրի իրականացման նպատակով անտառային ծածկույթի հատմամբ անտառային տնտեսությանը հասցվող վնասի հատուցման ծրագրի շրջանակներում ծառատունկ և տնկված ծառերի ընթացիկ խնամքի աշխատանքներ են իրականացվել ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ, Շնող, Լեռնահովիտ, Օձուն և Արջուտ համայնքների վարչական սահմաններում, «Հայանտառ» ՊՈԱԿ Գուգարքի և Լալվարի անտառտնտեսություններում գտնվող շուրջ 378,5 հա գումարային մակերեսով տարածքներում:
	Հարգանքով՝
	Վահրամ Ավագյան
	14.03.2014թ.
	Հավելված 21.
	«Հետք» էլեկտրոնային թերթի Լոռու մարզի թղթակից Լարիսա Փարեմուզյանի 31.03.2014թ. գրությամբ ներկայացված հարցման պատասխանը.
	Հարգելի տիկին Փարեմուզյան
	Ստորև ներկայացնում ենք Ձեր 31.03.2014 թ. գրությամբ ներկայացված հարցերի պատասխանները.
	Հարց.
	1. Ի՞նչ փուլում է Թեղուտի պղինձ–մոլիբդենային հանքավայրի շահագործումը:
	Պատասխան.
	Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման և գործունեության ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում աշխատանքներն ընթանում են նախանշված հունով: 
	Ավարտին են մոտենում կապիտալ մակաբացման և լեռնահանքային այլ աշխատանքները: Բացահանքն ընդհուպ մոտեցել է հանքային մարմնին և առաջիկայում պատրաստ կլինի հարստացուցիչ ֆաբրիկան ապահովելու անհրաժեշտ քանակությամբ հանքաքարով: 
	Հարստացուցիչ ֆաբրիկայի խոշոր ջարդման, մանրացման, ֆլոտացման արտադրամասերում սարքավորանքի հիմնական մասն արդեն մոնտաժված է, ընթացքում է խողովակաշերերի և լարանցումների, կառավարման համակարգերի մոնտաժումը: Սարքավորանքի մոնտաժման աշխատանքներ են ընթանում խտացման և մոլիբդենի առանձնացման արտադրամասերում:
	Ավարտման փուլում են նաև պոչանքային տնտեսության, արտադրական ջրի մատակարարման և շրջանառության համակարգերի և այլ ենթակառուցվածքների շինարարական աշխատանքները:
	2. Հարց.
	Միջազգային շուկայում նկատվում է պղնձի գների էական անկում: Ի՞նչ ազդեցություններ կունենան դրանք Թեղուտի հանքավայրի շահագործման վրա:
	Պատասխան.
	Իրոք՝ այս տարվա մարտի կեսերից պղնձի գների զգալի անկում է եղել միջազգային շուկայում, և գրանցվել են վերջին երեք-չորս տարիների համար աննախադեպ ցածր գներ: Իհարկե՝ այդ անկումը չի բարելավում առևտրային պայմանները Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի ակնկալվող արտադրանքի իրացման համար: Սակայն պղնձի գների ներկա մակարդակը ևս բարձր է Ծրագրի տնտեսական կենսունակության տեսանկյունից շեմային մակարդակից: Փորձագետների կարծիքները պղնձի հետագա գնային վարքի վերաբերյալ տարբեր են, սակայն մեր տեսադաշտում առկա ռացիոնալ կանխատեսումների գերակշիռ մասը տեսանելի հեռանկարում չեն ենթադրում գների այնպիսի մակարդակ, որը վտանգում է Ծրագրի տնտեսական նպատակահարմարությունը:
	3. Հարց.
	Առաջիկա տարում շահառու համայնքներում, մասնավորապես՝ Շնող և Թեղուտ գյուղերում գյուղատնտեսության զարգացման ինչ ծրագրեր է նախատեսում իրականացնել «Վալլեքսը»:
	Պատասխան.
	Գյուղատնտեսական ծրագրերին աջակցության պատրաստակամության մասին «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների ղեկավարության կողմից արված հայտարարություններում որպես կանոն նշվել է, որ գյուղատնտեսական ծրագրերին օժանդակությունը հնարավոր է հիմնադիր կապիտալում մասնակցության և այլ՝ երկրաժամկետ հեռանկարում տնտեսապես կենսունակ եղանակներով: Միևնույն ժամանակ՝ շահագրգիռ հանրության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների շրջանակերում քննարկվել են խմբի սոցիալական քաղաքականությունը ազդակիր և հարակից այլ համայնքների ներկայացուցիչների հետ համագործակցաբար այդ համայնքների համար առավել հրատապ խնդիրների լուծմանն ուղղելու հնարավոր ճանապարհները: Այդ մոտեցումների համադրման արդյունքում որոշում է կայացվել, որ «Վալլեքս» խմբի սոցիալական քաղաքականությունը ՀՀ Լոռու մարզում համակարգող «Մանես» բարեգործական հիմնադրամը կֆինանսավորի Շնող համայնքի վարչական սահմաններում, գյուղապետարանի և այլ շահառուների հետ համաձայնեցված տարածքներում պտղատու այգիների հիմնման աշխատանքները: 2014 թ. ընթացքում հիմնադրամն այդ նպատակով Շնողի գյուղապետարանին նպատակային նվիրաբերության կարգով կհատկացնի շուրջ 5 մլն ՀՀ դրամ, շուրջ 5,5 հա մակերեսով տարածքում պտղատու այգիների հիմնման աշխատանքները իրականացնելու համար: Երկարաժամկետ հեռանկարում այս նախաձեռնության տնտեսական կենսունակությունը երաշխավորելու և ծրագրի ընդլայման համար նախադրյալներ ստեղծելու ձևերի ու եղանակների շուրջ քննարկումները համայնքի հետ շարունակվում են:
	4. Հարց.
	Ինչպե՞ս եք վերաբերվում Ալավերդիում, Մադանի ձորում Ձեր վերահսկողության տակ գտնվող Ալավերդու պղնձի հանքերի երեք հանքհոսքերի տարածքներում կուտակված բաց պոչամբարների վիճակին: Դրանք գտնվում են ուղիղ Մադան գետակի ափերին, անձրևաջրերի հետ անարգել թափվում են գետակ, այնտեղից էլ Դեբեդ գետը: Տեղյա՞կ եք, որ Դեբեդի ջրերով ոռոգվում են Դեբեդի ավազանի գրեթե բոլոր գյուղերի վարելահողերն ու այգիները: Մադան գետակի ափին էլ , Ձեր ընկերության պոչամբարների հարևանությամբ բնակիչները պահում են այծեր, կովեր և այլ ընտանի կենդանիներ, որոնք հանվում են շուկա:
	Պատասխան.
	«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների որդեգրած՝ շրջակա միջավայրի պահպանության քաղաքականությունը ենթադրում է ոչ միայն սեփական գործունեության արդյունքում ազդակիր համայնքների բնապահպանական իրադրության վատթարացման վտանգների հնարավոր նվազագույնացում և հասցված վնասի համարժեք փոխհատուցում, այլև որպես սոցիալական պատասխանատվության դրսևորում՝ այդ համայնքների տարածքում առկա պատմական աղտոտվածության վերհանման, վնասազերծման և բնապահպանական իրադրությունն այլ եղանակներով բարելավման ուղղությամբ ծրագրերին օժանդակություն: Ձեր նշած վայրերում առկա արտադրական լցակույտերը որևէ պատճառ-հետևանքային կապ չունեն «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների գործունեության հետ, սակայն մենք պատրաստ ենք քննարկելու դրանց առաջացրած բնապահպանական վտանգների վերացման հարցում մեր մասնակցության հնարավորությունը ցանկացած շահագրգիռ սուբյեկտի հետ:
	5. Հարց.
	Արդարացնո՞ւմ է արդյոք իրեն Կոշաբերդի գագաթին 2011 –ին տեղադրված 20 մետրանոց խողովակը, եթե այո , ապա ինչու գործարանը պարբերաբար արտանետումներ է կատարում երկու ծխնելույզներով միաժամանակ:
	Պատասխան.
	Համաձայն ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տվյալների, եթե մինչ նոր ծխնելույզի ու ծխատարի կառուցումը Ալավերդի քաղաքում ծծմբային անհիդրիդի սահմանային թույլատրելի խտությունը գերազանցվում էր 10-12 անգամ, ապա 2011թ. հոկտեմբերից՝ ծծմբային անհիդրիդի ՍԹԿ-ի գերազանցումը կազմում է 1.3-1.5 անգամ: Նոր ծխատարի և ծխնելույզի շահագործման անցած ժամանակահատվածում արձանագրված արդյունքները միանշանակորեն փաստում են, որ Ալավերդի քաղաքի և հարակից բնակավայրերի վրա Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի արտանետումների ազդեցության նվազեցման և այդ բնակավայրերում բնապահպանական ընդհանուր իրավիճակի բարելավման տեսանկյունից միջոցառումն առ այսօր եղել է արդյունավետ:
	Միևնույն ժամանակ՝ «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությունը ծխնելույզի տեղափոխման բնապահպանական միջոցառման իրականացումից հետո չի դադարեցրել ինչպես իր գործունեության արդյունքում ազդակիր համայնքների համար առաջացող բնապահպանական բեռը թեթևացնելու, այնպես էլ՝ ընկերության աշխատողների համար աշխատանքային պայմանների բարելավման հնարավոր եղանակների որոնումը: Մասնավորապես՝ Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի մետալուրգիական արտադրամասի տարածքում օդի աղտոտվածության մակարդակի նվազեցման նպատակով վերջին շրջանում ներդրվել և փորձնական կարգով շահագործվում է մետալուրգիական ագրեգատներից անկազմակերպ արտանետումների հավաքման համակարգ, որի միջոցով դրանք ուղղվում են դեպի 100 մ-ոց ծխատար: Չնայած այն հանգամանքին, որ անկազմակերպ արտանետումների մասնաբաժինն արտանետումների ընդհանուր ծավալում չի գերազանցում 3 տոկոսը, դրանց հավաքման համակարգի փորձնական շահագործումն անցած ժամանակահատվածում զգալիորեն բարելավել է աշխատանքային պայմանները մետալուրգիական արտադրամասում:
	6. Հարց.
	Ի՞նչ հիմքերով է 20 մետրանոց խողովակը Կոշաբերդի գագաթին տեղադրելուց հետո ՀՀ կառավարությունը նվազեցրել «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ընկերության կողմից պետբյուջեին վճարվող բնապահպանական վճարները: Արդյոք պղնձաձուլական գործարանի արտանետումների վնասը Ալավերդու և հարևան համայնքերի շրջակա միջավայրին ու բնակչության առողջությանը շատ ավելի մեծ չէ, քան Ձեր ընկերության կողմից պետբյուջեին վճարած 440 մլն. դրամը: 
	Պատասխան.
	Օդային ավազան արտանետումների համար «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերության կողմից վճարվող բնապահպանական վճարները հաշվարկվում և վճարվում են «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքով, «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքով  և այլ օրենսդրական ու ենթաօրենսդրական իրավական ակտերով սահմանված կարգով: 
	Հարգանքով՝
	Վահրամ Ավագյան
	«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների մամուլի խոսնակ
	07.04.2014 թ. 
	Հավելված 22.
	«Հետաքննող լրագրողներ» հասարակական կազմակերպության նախագահ, «Հետք» թերթի գլխ. խմբագիր Է. Բաղդասարյանի 17.04.2014թ. գրության պատասխանը.
	Հարգելի պարոն Բաղդասարյան
	Սույնով ներկայացնում ենք Ձեր 17.04.2014թ. գրությամբ ներկայացված հարցերի պատասխանները.
	1. Հարց.
	Թեղուտի հանքավայրում ե՞րբ է սկսվելու հումքի արդյունահանումը: 
	Պատասխան.
	Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցումը նախատեսվում է ավարտել և պղինձ-մոլիբդենային հանքաքարի արդյունահանումն ու ապրանքային խտանյութերի արտադրությունը սկսել 2014թ. երրորդ եռամսյակում:
	2. Հարց.
	«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ-ի 2011թ. համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունում նշվում է, որ 2011թ. նոյեմբերին, որպես «ՎՏԲ» խմբի հետ կնքված ֆինանսավորման պայմանագրի մաս, «Թեղուտ» ՓԲԸ-ի բաժնետոմսերի 100% փոխանցվել է Կիպրոսում գրանցված «Թեղուտ Ինվեստմենտս Լիմիթեդ» ՍՊԸ-ին: Կիպրոսյան ընկերության բաժնետոմսերի 50.05 %-ը պատկանում է «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ»-ին, իսկ մնացածը` «ՎՏԲ Բանկ» ԲԲԸ-ի կողմից ղեկավարվող «ՎՏԲ» խմբին:  Սակայն Կիպրոսում գրանցված «Թեղուտ Ինվեստմենտս Լիմիթեդ» ՍՊԸ-ի բաժնետերերի ցանկում «ՎՏԲ բանկ»-ը չկա, ձեր հաշվետվությունում նշված 49.95 %-ի բաժնետերը Nairi Infrastructure Capital Limited-ն է, ում բաժնետերերի ցանկում «ՎՏԲ բանկ»-ը նույնպես չկա: Այս ընկերությունը «ՎՏԲ բանկ»-ին է պատկանո՞ւմ: Դուք գիտե՞ք` ովքեր են բաժնետերերը:
	Պատասխան.
	«Վալլեքս» խմբի ընկերությունները վարում են տեղեկատվական հնարավոր առավելագույն թափանցիկության ապահովման քաղաքականություն: Մենք պատրաստ ենք պատասխանելու Ձեր և հասարակական տարբեր խմբերի տեղեկատվական շահեր սպասարկող այլ սուբյեկտների ցանկացած հարցի, որը կվերաբերի «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների գործունեությանը: Կիպրոսյան «Թեղուտ Ինվեստմենտս Լիմիթեդ» ընկերությունը հանդիսանում է «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության բաժնետոմսերի 100 տոկոսի բաժնետերը: Այդ մասին նշվել է «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության կողմից հրապարակված մի շարք փաստաթղթերում, մի շարք անգամ հայտարարվել է ընկերության գործունեությամբ շահագրգիռ հանրության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների շրջանակներում:
	«Թեղուտ Ինվեստմենտս Լիմիթեդ» ընկերության սովորական բաժնետոմսերի 100 տոկոսի բաժնետերը «Վալլեքս» խմբի «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերությունն է, և մենք պատրաստ ենք պատասխանելու այդ ընկերության գործունեության ցանկացած տեսանկյան մասին ցանկացած հարցի:
	«Թեղուտ Ինվեստմենտս Լիմիթեդ» ընկերության բաժնետոմսերի մնացած մասի բաժնետերը «Վալլեքս» խմբի ընկերություն չէ, և մենք որևէ իրավասություն չունենք այդ ընկերության մասին որևէ տեղեկատվություն հրապարակելու:
	Այդուհանդերձ, հայտնում ենք, որ Nairi Infrastructure Capital Limited ընկերությունը ստեղծվել է ՎՏԲ խմբի կողմից բացառապես Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ծրագրի իրականացման նպատակով համատեղ ձեռնարկության պայմանագրի կնքման ու դրա կենսագործման համար, և վարկային պայմանագրերի գործողության ընթացքում տիրապետում է «Թեղուտ Ինվեստմենտս Լիմիթեդ»  ընկերության միայն «Բ» կարգի (չքվեարկող) բաժնետոմսերին: Վարկային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների կատարմամբ «Վալլեքս» խումբը հնարավորություն կունենա ամբողջությամբ հետ գնել նշված բաժնետոմսերը: 
	3. Հարց.
	Համաձայն «ՎՏԲ» Խմբի հետ կնքված պայմանագրի պայմանների` Կիպրոսում գրանցված «Թեղուտ Ինվեստմենտս Լիմիթեդ» ՍՊԸ-ի 49.95% բաժնետոմսերից 24.9%-ը պետք է հետ գնվեր  180 օրվա ընթացքում` վարկերի ամբողջական մարումից հետո, այն գումարով, որը կհաշվարկվի նախապես որոշված բանաձևով: Արդյոք 24.9 %-ն արդեն հետ է գնվել, թե ոչ:
	Պատասխան.
	Վարկերի ամբողջական մարումը ոչ միայն չի ավարտվել, այլ «ՎՏԲ – Հայաստան» բանկից ստացված վարկի մարումը դեռևս նույնիսկ չի էլ սկսվել: Նույնիսկ ամենալավատեսական կանխատեսումների դեպքում վարկերի ամբողջական մարման պահը կգա ու դրան հաջորդող ժամկետների լրանալը տեղի կունենա տարիներ հետո: 
	4. Հարց.
	«Արմենիան Քափր Փրոգրամ»-ի բաժնետերերի մեջ եղել է Լիխտեյնշտեյնում գրանցված Vallex F.M. Establishment ընկերությունը, որը մասնակից է նաև «Վալլեքս խմբի» տարբեր ընկերությունների բաժնեմասերում: Ովքե՞ր են Vallex F.M. Establishment ընկերության բաժենետերերը և ի՞նչ նպատակով է այդ ընկերությունը ներգրավվել հայաստանյան ընկերությունների բաժնեմասում:
	Պատասխան.
	Vallex F.M. Establishment ընկերությունը չունի, և այն պետության օրենսդրությամբ, որում այդ ընկերությունը գործում է՝ չի կարող ունենալ բաժնետերեր: Vallex F.M. Establishment ընկերության միակ և վերջնական շահառուն ՀՀ քաղաքացի Վալերի Մեջլումյանն է:
	Դեռևս 1996-1997 թթ. հենց Vallex F.M. Establishment ընկերության կողմից «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերության (նախկին անվանումը՝ «Մանես և Վալլեքս») բաժնետոմսերում կատարված ներդրումներով հնարավոր եղավ վերականգնել Ալավերդու լեռնամետալուրգիական կոմբինատի որոշ արտադրական հզորություններ և դրանց օգտագործմամբ վերսկսել պղձաձուլությունը Ալավերդիում: Ներկայում «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերության բաժնետոմսերի 100 տոկոսի սեփականատերը Վալերի Մեջլումյանն է:
	5. Հարց.
	Ի՞նչ առնչություն ունեն Ռուսաստանի Դաշնությունում գործող Vallex խմբի ընկերությունները հայաստանյան «Վալլեքս գրուպի» հետ: Օրինակ՝ VallexM ՍՊԸ-ն, ատամնաբուժական կլինիկան և այլ ընկերություններ: Դրանք նույնպես Ձեր բիզնես-նախագծե՞րն են:
	Պատասխան.
	«Վալլեքս» խմբում ոչ ֆորմալ հիմքերով միավորված են ինչպես Հայաստանում և Արցախում, այնպես էլ Ռուսաստանի Դաշնությունում և այլ պետություններում գործող միավորներ: Ի լրումն սեփականատիրոջ ընդհանրության՝ այդ ընկերություններին միավորում է տնտեսական գործունեության հիմնարար սկզբունքների, գործարար էթիկայի կանոնների, կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության քաղաքականության և արժեհամակարգային այլ հարցերում ընդհանրությունը:
	Հարգանքով՝
	Վահրամ Ավագյան
	«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների մամուլի խոսնակ
	22.04.2014թ. 
	Հավելված 23.
	«Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» ՀԿ գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանի 09.07.2014թ գրության պատասխանը.
	Հարգելի պարոն Հոկտանյան
	Ձեր. Թի 14/35 գրության (այսուհետ՝ Գրություն) առնչությամբ հայտնում ենք հետևյալը. 
	Շահագրգիռ հանրության հետ «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների վարած բաց երկխոսության և որդեգրած տեղեկատվական թափանցիկության քաղաքականության պայմաններում առնվազն տարակուսելի է Գրության մեջ ՀՀ Սահմանադրության դրույթների վկայակոչմամբ տեղեկատվության պարտադիր տրամադրում «հարկադրելու» Ձեր փորձը: Գրության այդ հատվածի հետ կապված՝ Ձեզ տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ Սահմանադրության 42.1 կետը սահմանում է, որ «մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները և ազատությունները տարածվում են նաև իրավաբանական անձանց վրա այնքանով, որքանով այդ իրավունքներն ու ազատություններն իրենց էությամբ կիրառելի են դրանց նկատմամբ», և «Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը կարող է լինել այդ իրավունքների և ազատությունների սուբյեկտ: Միևնույն ժամանակ՝ ՀՀ Սահմանադրության 27.1 կետը սահմանում է, որ «յուրաքանչյուր ոք ունի իր անձնական կամ հասարակական շահերի պաշտպանության նկատառումներով իրավասու պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և պաշտոնատար անձանց դիմումներ կամ առաջարկություններ ներկայացնելու և ողջամիտ ժամկետում պատշաճ պատասխան ստանալու իրավունք»: Ինչպես Ձեզ հավանաբար հայտնի է, «Վալլեքս» խմբի ընկերությունները, մասնավորապես՝ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն), որի գործունեությանն առնչվում է Ձեր հարցումը, չեն հանդիսանում պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, և ՀՀ Սահմանադրության 27.1 կետով սահմանված «Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոն» հասարակական կազմակերպության իրավունքը որևէ կերպ չի պարտավորեցնում Ընկերությանը պատասխանել կամ որևէ կերպ արձագանքել Գրությանը: Ստորև Ձեզ տեղեկատվության տրամադրումը թելադրված է մեր տեղեկատվական թափանցիկության քաղաքականության սկզբունքներով և մեր գործունեության նկատմամբ հանրային լայն վերահսկողություն ապահովելու անհրաժեշտության գիտակցումով:
	Գրության առաջին հարցի առնչությամբ տեղեկացնում ենք, որ Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման և պղինձ-մոլիլբդենային հանքավայրի շահագործման նպատակով՝ անցած ժամանակահատվածում ըստ տարիների արվել են հատումներ հետևյալ արտադրական օբյեկտների համար նախատեսված տարածքներում, հետևյալ ծավալներով.
	Վերոնշյալ արտադրական օբյեկտների տեղադրությունը քարտեզի վրա տրված է Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի կառուցման և պղինձ-մոլիլբդենային հանքավայրի շահագործման աշխատանքային նախագծում, որը կարող եք ներբեռնել հետևյալ հղումով՝ Աշխատանքային նախագիծ:
	Գրության երկրորդ հարցին ի պատասխան հայտնում ենք, որ անցած ժամանակահատվածում Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ծրագրի իրականացման նպատակով անտառային ծածկույթի հատմամբ անտառային տնտեսության հասցվող վնասի հատուցման ծրագրի շրջանակներում ըստ տարիների արվել են անտառապատման աշխատանքներ հետևյալ տարածքներում և ծավալներով.
	2008-2009 թթ.
	2010թ.
	2011թ.
	2012թ.
	2013թ.
	2008-2013թթ.
	ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ համայնքի վարչական սահմաններում (հա)
	40
	10
	50
	ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի վարչական սահմաններում (հա)
	13
	4
	17
	ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնահովիտ համայնքի վարչական սահմաններում (հա)
	55
	18
	73
	ՀՀ Լոռու մարզի Արջուտ համայնքի վարչական սահմաններում (հա)
	50
	50
	ՀՀ Լոռու մարզի Օձուն համայնքի վարչական սահմաններում (հա)
	15.5
	14.5
	30
	«Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տարածքներ, որից՝
	80
	78.5
	158.5
	Գուգարքի անտառտնտեսություն (հա)
	80
	54.1
	134.1
	Լալվարի անտառտնտեսություն (հա)
	24.4
	24.4
	Ընդամենը (հա) 
	122.0
	18
	65.5
	94.5
	78.5
	378.5
	Անտառապատման աշխատանքները կատարվել են համապատասխան աշխատանքային նախագծերի հիման վրա, որոնք ի թիվս այլ էական պայմանների՝ ներառում են տարածքների քարտեզները: Անտառապատման աշխատանքային նախագծերը կարող եք ներբեռնել հետևյալ հղումներով.
	Թեղուտ և Շնող համայնքների վարչական տարածքներ
	Լեռնահովիտ համայնքի վարչական տարածք
	Օձուն և Արջուտ համայնքների վարչական տարածքներ 
	«Հայանտառ» ՊՈԱԿ Գուգարքի և Լալվարի անտառտնտեսություններ:
	Մնացած 335.5 հա մակերեսով անտառապատման աշխատանքների իրականացման տարածքները կորոշվեն Թեղուտի հանքավայրի շահագործման ծրագրի իրականացման նպատակով անտառային ծածկույթի հատմամբ անտառային տնտեսության հասցվող վնասի հատուցման ծրագրի 4-րդ կետով սահմանված առաջնահերթություններին համապատասխան: Ծրագիրը կարող եք ներբեռնել հետևյալ հղումով՝ Անտառապատման ծրագիր: 
	Հարգանքով՝
	Գագիկ Արզումանյան
	«Վալլեքս» խմբի ընկերությունների փոխնախագահ
	24.07.2014թ.
	Հավելված 24.
	Հավելված. «Սիվիլնեթ» լրատվական կազմակերպության խմբագիր Մարիա Թիթիզյանի 13.08.2014թ. հարցման պատասխանը.
	Հարգելի տիկին Թիթիզյան
	Ի պատասխան Ձեր 13.08.2014թ. հարցման՝ հայտնում ենք հետևյալը.
	1. Հարց.
	 Լոռու մարզի Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրը շահագործման արտոնագիր է ստացել 2001թ.: Ծրագիրը նոր թափ է ստացել 2006-ից` շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության և հանրային որոշակի խորհրդատվության իրականացումից հետո: Ըստ մեր տվյալների` հանքը մինչ օրս որևէ եկամուտ չի ապահովում: Ե՞րբ է նախատեսվում Թեղուտում սկսել փաստացի արդյունահանումը: 
	Պատասխան.
	Հանքաքարի արդյունահանումը և ապրանքային խտանյութի արտադրությունը նախատեսվում է մեկնարկել 2014թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին:
	Հարց 2.
	 PensionDanmark մասնավոր կենսաթոշակային հիմնադրամի տրամադրած ֆինանսական միջոցներն ուղղվել են Թեղուտի հանքարդյունաբերության ծրագրին: Այս գործարքի ծավալները գերազանցում են 64 միլիոն ԱՄՆ դոլարը: Դանիական այս կապիտալը կենսական նշանակությո՞ւն ուներ «Վալլեքս» խմբի համար` շարունակելու գործունեությունն իր բիզնես ծրագրի համաձայն: 
	Պատասխան. 
	Դանիական «Էֆ Էլ Շմիդտ» ընկերության, «Արտահանման վարկավորման հիմնադրամ» Դանիայի պետական գործակալության և դանիական PensionDanmark կենսաթոշակային հիմնադրամի համագործակցությամբ PensionDanmark կենսաթոշակային հիմնադրամը «Արտահանման վարկավորման հիմնադրամ» Դանիայի պետական գործակալության միջոցով, արտադրական սարքավորանքի ձեռք բերման ծախսերին ուղղելու նպատակով «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) համար մատչելի է դարձրել շուրջ 350 մլն դանիական կրոն ծավալով ֆինանսավորում, որը կազմում է շուրջ 61.9 մլն ԱՄՆ դոլար: «ՎՏԲ» բանկի հետ վարկային պայմանագրի շրջանակներում Ընկերությանը տրամադրված միջոցները, դանիական կազմակերպությունների հետ համագործակցության շնորհիվ ոչ թե ավելացել են 61.9 մլն ԱՄՆ դոլարով, այլ այդ չափով վարկային միջոցների համար Ընկերությունը հնարավորություն է ստացել որոշակիորեն պակաս չափով վարկային տոկոս վճարելու:
	Ակնհայտ է, որ 350 մլն ԱՄՆ դոլար ծավալով ներդրումային ծրագիր իրականացնող ընկերության համար ֆինանսական առումով խիստ կենսական լինել չի կարող ծրագրի ֆինանսական ծավալի մեկ վեցերորդի համար վարկային տոկոսի որոշակի նվազումը:
	Ընկերության համար առավել կենսական է այն, որ դանիական կազմակերպություններն այդ որոշումն ընդունել են՝ հիմք ընդունելով Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի առաջադրած կատարողական չափորոշիչներին սեփական գործունեության համապատասխանությունն ապահովելու ուղղությամբ Ընկերության իրականացրած և նախատեսվող գործողությունների մանրամասն ուսումնասիրության արդյունքները: Ըստ էության, դանիական կազմակերպությունների կայացրած դրական որոշման փաստով Ընկերությունը ձեռք է բերել ևս մեկ փաստարկ, որ Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման և գործունեության ծրագրի իրականացման շրջանակներում արվում է ողջամիտ հնարավորը Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի առաջադրած կատարողական չափորոշիչներին համապատասխանություն ապահովելու համար:
	3. Հարց.
	Մեր տեղեկություններով` նշված դանիական կապիտալի ստացողը ռուսական ՎՏԲ բանկն է` «Թեղուտ» ՓԲԸ -ի հիմնական փոխատուն, որը «Վալլեքս» խմբի լիիրավ դուստր ձեռնարկությունն է: «Վալլեքս» խումբը վտանգ տեսնո՞ւմ է դանիական ներդրումների համար` ՎՏԲ բանկի նկատմամբ Եվրոպական Միության սահմանած տնտեսական պատժամիջոցների ֆոնին: 
	Պատասխան.
	«ՎՏԲ» բանկը պաշտոնապես հայտարարել է, որ. «Չնայած եվրոպական պատժամիջոցներին` ՎՏԲ-ն և իր դուստր ձեռնարկությունները շարունակելու են աշխատանքը նույն ռեժիմով` կատարելով իրենց ներդրողների ու բաժնետերերի հանդեպ բոլոր պարտավորությունները և պահպանելով հաճախորդների սպասարկման բարձր որակը»: «ՎՏԲ» բանկի հետ կնքված վարկային պայմանագրի շրջանակներում պայմանագրային պարտավորությունները բանկի կողմից պատշաճ կատարելու առումով Ընկերությունը ներկայում պատժամիջոցներով պայմանավորված վտանգներ չի տեսնում: 
	4. Հարց.
	Հայաստանի Հանրապետությունն Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեին (Compliance Committee) պատասխանելու իրավունք ունի: ՀՀ-ն սակայն երբևէ չի օգտվել իր այս իրավունքից: Փաստացի, ՀՀ-ն Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեում ներկայացրել են «Վալլեքսի» իրավաբանները: «Վալլեքսն» այս տեսանկյունից շահերի բախում նկատո՞ւմ է: 
	Պատասխան.
	Մեր համոզմամբ, շահերի բախում այդ հանգամանքը չի կարող համարվել: Այդպիսի հարց ՄԱԿ ԵՏՀ Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) համապատասխան նիստի ժամանակ բարձրացրել է նաև դիմումատու կազմակերպության՝ «Էկոդար» ՀԿ-ի ներկայացուցիչը: Հարցին ի պատասխան՝ Կոմիտեի նախագահը և քարտուղարը տեղում հաստատել են «Վալլեքս» խմբի ներկայացուցչի մասնակցության իրավաչափությունը՝ պարզաբանելով, որ վերջինս նիստին մասնակցում է Օրհուսի կոնվենցիայի Հայաստանի համակարգողի հրավերով՝ որպես քննարկման առարկային լավատեղյակ անձ, որը կարող է նաև պարզաբանումներ տալ Կոմիտեին հետաքրքրող հնարավոր հարցերի շուրջ: «Վալլեքս» խմբի ներկայացուցիչը, ինչպես և ներկաներից յուրաքանչյուրը, նիստի շրջանակներում պատասխանել է բացառապես իրեն տրված հարցերին կամ այն հարցերին, որոնց հետ կապված Կոմիտեն ցանկացել է իմանալ նաև տվյալ անձի դիրքորոշումը: Հարկ է հաշվի առնել նաև, որ Կոմիտեի կողմից այդ առարկայով մի քանի քննարկումներ են եղել, որոնցից միայն մեկին է վերը նշված կարգով մասնակցել «Վալլեքս» խմբի ներկայացուցիչը:
	5. Հարց.
	Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի տնտեսագետ, տնտեսագիտության դոցենտ Ալեքսանդր Գրիգորյանը պնդում է, որ հանքարդյունաբերությունը սրում է երկրում առկա անհավասարությունները: Ո՞րն է այս հարցում «Վալլեքս» խմբի դիրքորոշումը: 
	Պատասխան.
	Տնտեսական ցանկացած գործունեության ազդեցության այս կամ այն արտահայտության վերաբերյալ տեսակետները կարող են տարբեր լինել: Մեր համոզմամբ, լեռնահանքային արդյունաբերությունն ընդհանուր առմամբ էական նպաստ է բերում երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը: Այդուհանդերձ, մենք ևս կարծում ենք, որ որոշ առումներով ճյուղի ազդեցությունը առավել նպաստավոր դարձնելու համար դեռ բավականին անելիք կա, և ուրախությամբ փաստում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն այդ հանգամանքի գիտակցմամբ հետևողական քայլեր է ձեռնարկում լեռնահանքային ոլորտի զարգացումը կանոնակարգելու ու դրա հնարավոր բացասական հետևանքները նվազագույնի հասցնելու ուղղությամբ: Անկախ այդ քայլերից՝ «Վալլեքս» խմբի ընկերությունները հաստատակամ են լեռնահանքային ոլորտում իրենց գործունեությունը միջազգային առաջադեմ ստանդարտներին համապատասխանեցնելու առումով՝ Հայաստանի կայուն զարգացմանը հնարավոր առավելագույն նպաստը բերելու հարցում:
	Հարգանքով` 
	Վահրամ Ավագյան 
	Մամուլի խոսնակ
	«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ 
	17.08.2014թ.
	Հավելված 25.
	«Ժողովուրդ» օրաթերթի լրագրող Սյունե Հաբարձումյանի 17.11.2014թ. հարցման պատասխանը.
	Հարգելի տիկին Համբարձումյան
	Ի պատասխան Ձեր 17.11.2014թ. հարցման՝ հայտնում ենք հետևյալը.
	ՀՀ կառավարության 27.01.2011թ. «Կախված տեղանքի առանձնահատկություններից` յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի ջրի որակի ապահովման նորմերը սահմանելու մասին» N 75-Ն որոշման Հավելված N 3-ով սահմանված են Դեբեդ գետի ավազանի գետերի ջրերի որակի էկոլոգիական նորմերը: Այդ իրավական ակտով մասնավորապես սահմանվում է, որ մոլիբդենի 6.08 մկգ/լ պարունակությունից բարձր պարունակությունների դեպքում ջուրն ունի 5-րդ դասի որակ: 
	Թեղուտի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի շինարարության և պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման աշխատանքների շրջանակներում 2005-2006թթ. հետազոտվել է նաև Շնող գետի ջրի որակը: Այդ հետազոտության արդյունքներն արտացոլված են «Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային կոմբինատի շինարարության և շահագործման աշխատանքային նախագիծ. հատոր 7» փաստաթղթում, որը կարող եք ներբեռնել «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության կայքից http://teghout-old.vallexgroup.am/images/7_-_Environment.pdf հղումով: Մասնավորապես՝ այդ փաստաթղթի 57-րդ էջում նշված է, որ մոլիբդենի պարունակությունը Շնող գետի ջրում կազմում է 27.8 մկգ/լ: Ինչպես Ձեզ հավանաբար հայտնի է, «Վալլեքս» խմբի ընկերությունները Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ուղղությամբ՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հնարավորություն ենթադրող որևէ գործունեություն 2005-2006թթ. դեռևս չէին սկսել: Հետևաբար՝ Շնող գետի ջրում մոլիբդենի՝ 5-րդ դասին համապատասխանող պարունակության առկայությունն ինքնին չի վկայում Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման և շահագործման ծրագրի իրականացման որևէ ազդեցության մասին Շնող գետի վրա: 
	Ձեր հարցման՝ Շնող համայնքի ղեկավարի խոսքի վկայակոչմամբ հատվածի վերաբերյալ հայտնում ենք, որ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության կողմից շահագործվող Մերձշնողյան ավազակոպճային հանքավայրը գտնվում է Շնող գետի ջրհավաք ավազանից դուրս, և դրա շահագործման հետևանքով Շնող գետի վրա ազդեցություն ուղղակիորեն հնարավոր չէ: Շնող գետի վրա բացասական ազդեցության հնարավորություն կա Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի խճի լվացման տեղամասի աշխատանքի հետևանքով: «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը համապատասխան պետական լիազոր մարմնի տրամադրած թույլտվության շրջանակներում, դրանով նախատեսված ծավալներով ջրառ է կատարում Շնող գետի Խառատանոց վտակից խճի լվացման տեղամասում օգտագործելու համար: Լվացման արդյունքում ջրին, բնականաբար, խառնվում է որոշակի քանակությամբ հող և ավազ: Որևէ թունավոր կամ շրջակա միջավայրի համար առանձնապես վտանգավոր քիմիական տարր այդ գործընթացում չեն օգտագործվում և ջրին չեն խառնվում: Այդուհանդերձ՝ արտահոսող ջրում կախված մասնիկների պարունակության՝ թույլատրելի առավելագույն չափաքանակները չգերազանցելու նպատակով հոսքաջրերի մեխանիկական մաքրում իրականացնելու համար տվյալ արտադրամասում կառուցված են պարզարաններ, որտեղ ջուրը պետք է մաքրվի հողից և ավազից, իսկ պարզարաններում կուտակված տիղմը՝ պարբերաբար հեռացվի՝ ամբարվելով լցակույտերում: 
	Ցավոք՝ նախկինում եղել են ժամանակահատվածներ, երբ պարզարանները պատշաճ չեն գործառնել, և այդ արտադրամասի գործունեության հետևանքով գրանցվել են կախված մասնիկների բարձր պարունակություններ Շնող գետում: Շնող գետի՝ խճի լվացման արտադրամասի պարզարանների արտահոսքի կետից ներքև ընկած հատվածի ափին գտնվող որոշ այգիներում գետի ջուրը ոռոգման նպատակով օգտագործող անձանց կողմից հարցը բարձրացվել է շահագրգիռ հանրության ներկայացուցիչների հետ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության կազմակերպած հանդիպումների շրջանակներում: Ընկերությունն օպերատիվորեն արձագանքել է հարցադրմանը և ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ, որոնց արդյունքում էապես նվազեցվել է կախված մասնիկների պարունակությունը խճի լվացման պարզարաններից արտահոսքերում: 
	Հարգանքով՝
	Վահրամ Ավագյան
	Մամուլի խոսնակ
	«Թեղուտ» ՓԲԸ
	20.11.2014թ.
	Հավելված 26.
	«Արմենպրես լրատվական գործակալության» լրագրող Գոհար Ավետիսյանի  10.02.2015թ. գրության պատասխանը.
	Հարգելի Գոհար Ավետիսյան
	Ձեր 10.02.2015թ. գրության (այսուհետ՝ Գրություն) առնչությամբ հայտնում ենք հետևյալը.
	ՀՀ Սահմանադրության և «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի՝ Գրության մեջ վկայակոչված դրույթները որևէ բան չեն պարտավորեցնում «Վալլեքս» խմբի «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը (այսուհետ՝ Ընկերություն): 
	Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում ենք, որ Ընկերությունը որդեգրել է տեղեկատվական թափանցիկության քաղականություն, որի կենսագործման նպատակով սեփական նախաձեռնությամբ մշակել, շահագրգիռ հանրության հետ քննարկել և հրապարակել է Ընկերության գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության հարցումներ կատարելու և դրանց Ընկերության արձագանքման ընթացակարգ: Առաջարկում ենք Ընկերության պաշտոնական կայք (www.vm.am) այցելելով ծանոթանալ վերոնշյալ ընթացակարգին և օգտագործել այդ հնարավորությունը Ընկերության հետ հետագա հարաբերություններում:
	Ի պատասխան Գրությամբ ներկայացված հարցերի՝ հայտնում ենք.
	1. Հարց.
	Միջազգային շուկաներում պղնձի գների նվազումը ինչպե՞ս է ազդել Ընկերության գործունեության և արդյունահանվող պղնձի խտանյութի ծավալների վրա: 
	Պատասխան.
	Պղնձի գնի նվազումը, բնականաբար, վատթարացրել է առևտրային պայմանները պղնձի արդյունահանմամբ զբաղվող տնտեսվարողների, այդ թվում՝ Ընկերության համար: Ներկայում Ընկերության կողմից հանքաքարի արդյունահանման և խտանյութի արտադրության ծավալները պղնձի գնի նվազումով պայմանավորված փոփոխություններ չեն կրել:
	2. Հարց.
	Նկատվո՞ւմ է արդյոք պահանջարկի նվազում, և եթե այո, ապա ի՞նչ ծավալների: 
	Պատասխան.
	Որպես կանոն՝ որևէ ապրանքի գնի նվազումը հենց պահանջարկի նվազման ուղիղ հետևանքն է: Սակայն չենք կարծում, որ ներկայում համաշխարհային շուկայում պղնձի պահանջարկի նվազման օբյեկտիվ նախադրյալներ կան և հակված ենք գնի նվազման դետերմինացիայում առաջին պլանի վրա տեսնել համաշխարհային տնտեսության զարգացման ընդհանուր միտումների, աշխարհաքաղաքական գործընթացների և այլ գործոնների համատեքստում ձևավորվող վատատեսական ակնկալիքների համեմատաբար կարճաժամկետ ազդեցությունները խոշոր սպառողների վարքագծի վրա:
	3. Հարց.
	Վերջին օրերին գների կայունացման միտում կա, չնայած դրան` փորձագետները չեն բացառում, որ համաշխարհային շուկայում նոր գնային ցնցումներ կարող են լինել: Ի՞նչ միջոցառումներ եք ձեռնարկում խուսափելու հնարավոր ցնցումներից: Ինչպե՞ս եք գնահատում ներկա իրավիճակը: 
	Պատասխան.
	Իրոք, պղնձի գնանկումը 2015թ. հունվարի 27-ից չի շարունակվել, նկատվել են գնի բարձրացման միտումներ: Չնայած այն բանին, որ համաշխարհային շուկայում գնային և այլ ցնցումները երբեք բացառված չեն, և կանխատեսումները միշտ հավանականային են՝ մենք հակված ենք արժանահավատ համարելու պղնձի շուկայում հնարավոր զարգացումների չափավոր լավատեսական սցենարները: Պղնձի գնի ներկա մակարդակը դեռևս թույլ է տալիս Ընկերությանը գործել շահութաբեր գոտում, և մենք դեռևս կանգնած չենք «շարունակել աշխատել վնասով, թե՞ դադարեցնել գործունեությունը» դրամատիկ երկընտրանքի առաջ: Սակայն ակնհայտ է, որ գործունեության արդյունքների ֆինանսական ցուցանիշներն էականորեն կտարբերվեն Ընկերության կանխատեսումների հիման վրա նախկինում ակնկալվածից, և շուկայի նոր իրողությունների հաշվառմամբ կվերանայվեն երկարաժամկետ հեռանկարում տնտեսական գործունեության ընդլայնման, կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության  և այլ ուղղություններով գործունեության ծրագրերը:
	Հարգանքով՝
	Վահրամ Ավագյան
	Մամուլի խոսնակ
	«Թեղուտ» ՓԲԸ
	Հավելված 27.
	«Gare de l'Est» ամսագրի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում թղթակից Մանվել Քեշիշյանի 25.02.2015թ. հարցման պատասխանը.
	Հարգելի պարոն Քեշիշյան
	Շնորհակալություն ենք հայտնում Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման և գործունեության ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) վերաբերյալ նախատեսվող անդրադարձում մեր տեսակետը ներկայացնելու հնարավորություն ընձեռելու համար: Բարձր ենք գնահատում լուսաբանման առարկային առնչվող բոլոր շահագրգիռ կողմերի տեսակետները ներկայացնելու և ընթերցողի համար լիարժեք տեղեկացվածություն ու իրազեկված կարծիք ձևավորելու հնարավորություն ապահովելուն ուղղված արհեստավարժ լրագրությունը:
	Ստորև ներկայացնում ենք Ձեր 25.02.2015թ. գրությամբ ներկայացված հարցերի պատասխանները:
	 
	1. Հարց.
	Բազմաթիվ մարդիկ, հատկապես, քաղաքացիական ակտիվիստներն ու բնապահպանները մտահոգված են, որ Թեղուտի անտառների շահագործումը կարող է խոշոր չափի վնաս հասցնել շրջակա միջավայրին և անդառնալի ազդեցություն ունենալ այդ տարածքի բնակիչների առողջության վրա: Որքանո՞վ են փաստարկված նրանց դժգոհությունները, արդյոք ուսումնասիրություն կատարե՞լ եք այդ թեմայով և ի՞նչ փաստարկներ ունեք հանքի անվտանգ շահագործման մասին: 
	Պատասխան.
	Ծրագրի իրականացման համար արվող անտառահատումների հետևանքով անտառային տնտեսությանը հասցվելիք վնասի և ծրագրի իրականացման արդյունքում շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր այլ անցանկալի ազդեցությունների հետ կապված մտահոգություններ և դժգոհություններ hասարակական տարբեր շրջանակներից իրոք հնչեցվել են: Փաստարկվածության տեսանկյունից դրանք միատարր չեն. եղել են ինչպես իրադրության վերաբերյալ առօրեական պատկերացումների և ասեկոսների վրա հիմնված դատողություններ, այնպես էլ՝ մասնագիտական որոշակի հենք ունեցող, լուրջ վերլուծության և հաշվառման ենթակա տեսակետներ: 
	Հարակից համայնքներում առողջապահական իրադրության վատթարացման վտանգ պարունակող որևէ ազդեցության հնարավորության մասին որևէ դատողություն չի հիմնավորվել: Ծրագրի իրականացումն իրավական տեսանկյունից նախապատրաստելու փուլում ապահովվել են Ծրագրի հիմքում ընկած աշխատանքային նախագծի՝ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր փորձաքննությունների, այդ թվում՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության իրականացումը և դրանց արդյունքում ստացվել անհրաժեշտ բոլոր դրական եզրակացությունները: Ի լրումն օրենսդրությամբ սահմանվածի՝ աշխատանքային նախագիծն այդ փուլում ներկայացվել է ՀՀ առողջապահության նախարարություն, որը առաջնահերթ հարակից համայնքներում առողջապահական իրադրության վրա անցանկալի ազդեցությունների վտանգների հնարավորության տեսանկյունից ուսումնասիրելուց հետո նախագծի իրականացման վերաբերյալ որևէ առարկություն չի ներկայացրել:
	Ծրագրի իրականացման համար արվող անտառահատումների հետևանքով անտառային տնտեսությանը հասցվելիք վնասի փոխհատուցման նպատակով «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն) մշակել, շահագրգիռ հանրության ներկայացուցիչների հետ քննարկել է ծրագիր, որը հաստատվել է ՀՀ բնապահպանության և գյուղատնտեսության նախարարների համատեղ հրամանով: Անցած ժամանակահատվածում այդ ծրագրի շրջանակներում անտառապատման և անհրաժեշտ խնամքի աշխատանքներ են կատարվել 391.5 հա գումարային մակերեսով տարածքներում, մինչդեռ հատումների գումարային մակերեսը կազմել է 159 հա: 
	Նպատակ ունենալով ապահովել շրջակա միջավայրի պահպանության, անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի պահպանության և այլ տեսանկյուններից Ծրագրի իրականացման համապատասխանությունը ոչ միայն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված, այլև համաշխարհային ընգրկումով առավել առաջադեմ չափորոշիչներին (մասնավորապես՝ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի կողմից սահմանված)՝ «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունը նախաձեռնել է իր գործունեության շարունակական բարեփոխման ծրագիր, որի առաջընթացին կարող եք հետևել Ընկերության պաշտոնական կայքի http://vm.am/hy/Sustainable-Development էջն ու ենթաէջերն այցելելով: Եթե կայքում տեղակայված տեղեկատվության ուսումնասիրման արդյունքում Ձեզ մոտ կառաջանան Ծրագրի վերաբերյալ այլ հարցեր, ապա ուրախությամբ կպարզաբանենք նաև դրանք: 
	2. Հարց
	Թեղուտի հանքարդյունաբերության հետ կապված ի՞նչ սպասելիքներ ու հեռանկարներ կան: Քանի՞ նոր աշխատատեղ է բացվել գործարկման արդյունքում: Ֆինանսական որքա՞ ն շահույթ եք ակնկալում և տարեկան որքա՞ ն բյուջետային մուտքեր կլինեն տարեկան կտրվածքով:
	Պատասխան.
	2015թ. փետրվարի դրությամբ Ընկերությունն ունի 1230 աշխատող: Ընկերության արտադրանքի գինը պայմանավորող հիմնական գործոնը՝ պղնձի գինը, մեկ տոննայի դիմաց վեց հազար ԱՄՆ դոլար ընդունելու դեպքում 2015-2016 թթ. համար կանխատեսվում են հետևյալ արդյունքները.
	2015թ.
	2016թ.
	Իրացումից եկամուտ (մլն ԱՄՆ դոլար)
	143
	164
	Զուտ շահույթ (մլն ԱՄՆ դոլար)
	1
	16.5
	Հարկեր (մլն ԱՄՆ դոլար)
	15.3
	18.2
	Վերը բերված աղյուսակում ներկայացված չեն Ընկերության արտադրանքի որոշ մասը հանրապետության ներսում իրացնելու դեպքում վճարվող ավելացված արժեքի հարկը, որի մեծությունը, կախված հանրապետության ներսում իրացման ծավալներից, կարող է համեմատելի լինել մյուս բոլոր հարկատեսակների գծով նախատեսվող վճարումների մեծության հետ: 
	3. Հարց. 
	Հանքի շահագործման արդյունքում որքանո՞վ է երաշխավորվում այդ տարածքում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների՝ դամբարանդաշտերի, խաչքարերի անվտանգությունը:
	Որպես պատասխան ներկայացնում ենք քաղվածք Ընկերության պաշտոնական կայքի http://vm.am/hy/Sustainable-Development-Historic-Cultural-Values-Preservation էջից.
	«Ինչպես մարդկային ցանկացած այլ գործունեություն, այնպես էլ Թեղուտի հանքավայրի շահագործումն անխուսափելիորեն ենթադրում է որոշակի փոփոխություններ նաև շրջակա պատմական-մշակութային միջավայրում: Հաշվի առնելով, որ Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի տարածքում առկա են մշակույթի և քաղաքակրթության վաղեմի հետքեր, արժեքավոր տեղեկատվություն պարունակող պատմամշակութային հուշարձաններ՝ մինչև հանքավայրի շահագործման ծրագրով նախատեսվող, շրջակա միջավայրի մշակութային իրադրությունը փոփոխող գործողությունների իրականացումն անհրաժեշտ է անել առավելագույնը, որպեսզի մեղմացվի հնարավոր բացասական ազդեցությունը: Միայն վստահ լինելով, որ գիտությանը տվյալ պահին հայտնի ամենաարդյունավետ միջոցներով, ողջամիտ սահմաններում արվել է առավելագույնը իրացման գոտում հայտնված տարածքների պատմամշակութային բովանդակությունը վերհանելու, արժեքավոր հուշարձանները տեղափոխման կամ այլ միջոցով պահպանելու, այլ հուշարձանների պարունակած պատմամշակութային տեղեկատվությունը համակարգելու և հուսալի կրիչների վրա ամրագրելու ուղղությամբ՝ կարելի է նախաձեռնել շրջակա մշակութային միջավայրի անցանկալի փոփոխության ռիսկեր ունեցող գործողություններ:
	Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի իրացման գոտում հայտնված տարածքների պատմամշակութային բովանդակության հնարավորինս ամբողջական պահպանումն ու հետագա սերունդներին փոխանցումն ապահովելու նպատակով՝ ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 1-ի N 1278-Ն որոշման համաձայն մշակվել է Թեղուտի հանքավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ տարածքներում գտնվող պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանությունն ու անվթարայնությունն ապահովող միջոցառումների վերաբերյալ ծրագիր (հաստատված «ՀՀ մշակույթի նախարարի 2008 թվականի հուլիսի 4-ի թիվ 416-Ա հրամանով»): Այդ ծրագիրը հիմք ընդունելով՝ համապատասխան մասնագիտացված կազմակերպությունների հետ կնքվել են պայմանագրեր՝ «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների ֆինանսական միջոցների հաշվին՝ Թեղուտի հանքավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ տարածքներում գտնվող պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանությունն ու անվթարայնությունն ապահովող միջոցառումների իրականացման առարկայով (համառոտ տեղեկանք ծրագրի շրջանակներում ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի և «Ֆրոնտոն» ՍՊ ընկերության կողմից «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության ֆինանսական միջոցներով 2009-2011 թթ. ընթացքում կատարված համալիր աշխատանքների վերաբերյալ, արխիվային տեսանյութ):
	ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտը «Թեղուտ» ՓԲԸ հետ կնքած պայմանագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների արդյունքներով ըստ տարիների կազմել է հաշվետվություններ, որոնք ներկայացվել են ՀՀ Մշակույթի նախարարություն»:
	Հարկ ենք համարում նշել, որ բնագավառի մասնագիտական հանրության մի շարք ներկայացուցիչների,  այդ թվում՝ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի կարծիքով, Ընկերության հետ կնքած պայմանագրերի շրջանակներում իրականացվող հնագիտական աշխատանքներն իրենց ծավալներով և բնույթով աննախադեպ են նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ: 
	4. Հարց.
	Որքանո՞վ եք հետևողական քաղաքացիական հասարակության կոչերին: Արդյոք երբևէ նրանց հետ քննարկե՞լ եք խնդիրը: 
	Ընկերությունն իրեն համարում է քաղաքացիական հասարակության հավաքական անդամ՝ կորպորատիվ քաղաքացի, և հասարակության այլ անդամների հետ երկխոսությանը մասնակցում է սոցիալական պատասխանատվության պատշաճ մակարդակի ապահովման հրամայականով: Դրա ինստիտուցիոնալ դրսևորումներն են Ընկերության գործունեության շահառուների ներգավման ներդրված մեխանիզմները, Ընկերության որդեգրած տեղեկատվական թափանցիկության քաղաքականությունն ու վերջինիս կենսագործման նպատակով սահմանված հանրային հարցումների և ճանաչողական շրջայցերի կազմակերպման ընթացակարգերը (առավել մանրամասն տեկատվություն կարող եք ստանալ՝ այցելելով http://vm.am/hy/Information-Center էջը): Ընկերությունը շահագրգիռ է իր գործունեության վերաբերյալ հավաստի տեղեկատվության տարածման և իր գործունեության նկատմամբ լայն հանրային վերահսկողության ապահովման հարցերում: Մենք կարևորում ենք մեր գործունեությանն առնչվող ցանկացած քննարկմանը մասնակցելու հրավերին համարժեք արձագանքումը, դրա օբյեկտիվ անհրաժեշտության առկայության դեպքում՝ այդպիսի քննարկումներ կազմակերպում մեր նախաձեռնությամբ:
	Բացի դա, շահառուների ներգավման հաստատված պլանի շրջանակներում Ընկերությունը պարբերաբար (առնվազն եռամսյակը մեկ անգամ) հանդիպումներ է կազմակերպում ինչպես ազդակիր համայնքների բնակիչների, այնպես էլ շահառուների ավելի լայն խմբերի համար՝ վերջիններիս ծրագրի իրականացման ընթացքի մասին տեղեկություններ տրամադրելու, նրանց հուզող խնդիրները քննարկելու և լուծումներ նախանշելու նպատակով: Ընկերության կայքում հասանելի են նաև այդպիսի բոլոր հանդիպումների տեսագրությունները:
	Հարգանքով՝ 
	Վահրամ Ավագյան
	Մամուլի խոսնակ
	«Թեղուտ» ՓԲԸ
	Հավելված 28. 
	«Ազատություն» ռադիոկայանի հայկական ծառայության լրագրող Նարինե Ղալեչյանի 25.08.2015թ. հարցման պատասխանը.
	Հարգելի տիկին Ղալեչյան
	Ի պատասխան Ձեր 25.08.2015թ. հարցման՝ հայտնում ենք, որ «Վալլեքս» խմբի «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն) ինչպես Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագիրը, այնպես էլ ցանկացած այլ  գործունեություն իրականացնում է ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան:
	Ձեր հարցման մեջ վկայակոչվող դատական գործի քննությանն Ընկերությունը որևէ ձևով ներգրավված չէ, ուստի չի կարող դրա վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն տալ:
	Հարգանքով՝
	Վահրամ Ավագյան
	«Վալլեքս»  խմբի ընկերությունների մամուլի խոսնակ
	Հավելված 29.
	«ԷկոԼուր» տեղեկատվական ՀԿ-ի նախագահ Ինգա Զարաֆյանի 11.09.2015թ. հարցման պատասխանը.
	Հարգելի տիկին Զարաֆյան
	Ի պատասխան Ձեր 11.09.2015թ. հարցման՝ հայտնում ենք հետևյալը.
	Թեղուտի լեռնահանքային համալիրի կառուցման և գործունեության ծրագրի իրականացման նպատակով անտառային ծածկույթի հատմամբ անտառային տնտեսությանը հասցվող վնասի փոխհատուցման ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում անցած ժամանակահատվածում անտառապատում (այսուհետ՝ ԱՊ), խոտհունձ (այսուհետ՝ ԽՀ), ագրոտեխնիկան խնամք (ԱՏԽ) և լրացման աշխատանքներ (այսուհետ՝ ԼԱ) իրականցվել են հետևյալ տարածքներում՝ նշված տարիներին, մակերեսով և ծառատեսակների օգտագործմամբ.
	* 2014-2015թթ. վերաբերող տեղակատվությունը վերջնական չէ և Ծրագրով սահմանված կարգով ու ժամկետներում ենթակա է ճշգրտման: 
	Ցավոք, չունենք Ծրագրի իրականացման տարածքների շատ թե քիչ լայն ընտրանք ապահովող լուսանկարներ, որոնք այդ տարածքներում իրադրությունը կարտացոլեն բավարար համակողմանիորեն: Առաջիկայում «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության բնապահպանության բաժնի աշխատանքային խումբը նախատեսում է այցելություններ կատարել այդ տարածքներ և լուսանկարել ու տեսագրել դրանք: Սույնով առաջարկում ենք «ԷկոԼուր» տեղեկատվական հասարակական կազմակերպությանը ներգրավվել այդ աշխատանքներին և պատրաստակամություն հայտնում այցելությունները կատարել փոխհամաձայնեցված հերթականությամբ ու ժամանակացույցով:
	Հարգանքով՝
	Վահրամ Ավագյան
	Մամուլի խոսնակ
	«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
	22.09.2015թ. 
	Հավելված 30.
	«Ազատություն» ռ/կ հայկական ծառայության լրագրող Կարինե Սիմոնյանի 07.10.2015թ. հարցման պատասխանը.
	Հարգելի Կարինե 
	Ստորև ներկայացնում ենք Ձեր 07.10.2015թ. գրությամբ տրված հարցերի պատասխանները.
	1. Հարց.
	Քանի՞ աշխատող կա «Վալլեքս» ընկերության կողմից Թեղուտում շահագործվող հանքավայրում։ Նրանցից որքա՞նն են Թեղուտ և Շնող համայնքներից։
	Պատասխան.
	«Վալլեքս» խմբի «Թեղուտ» ՓԲ ընկերությունում (այսուհետ՝ Ընկերություն) 2015թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ աշխատում է 1,302 մարդ: Նրանցից 144-ը՝ ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ, 247-ը՝ ՀՀ Լոռու մարզի Շնող գյուղերի բնակիչներ են: Ընկերության հյուրանոցահանրակացարանային համալիրը սպասարկող և Ընկերությանը սննդի մատակարարման ծառայություններ մատուցող «Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերությունում նույն օրվա դրությամբ աշխատում է 91 մարդ: Նրանցից 31-ը՝ ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ, 17-ը՝ ՀՀ Լոռու մարզի Շնող գյուղերի բնակիչներ են:
	Այս տեղեկատվությունը հասանելի է և ամսական կտրվածքով թարմացվում է Ընկերության պաշտոնական կայքում՝ www.vm.am: 
	2. Հարց.
	Հիմնականում ո՞ր աշխատանքներում են ներգրավված այս գյուղի բնակիչները։
	Պատասխան.
	ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող գյուղերի բնակիչներ աշխատում են Ընկերության գործնականում բոլոր հիմնական համակարգային միավորներում:
	3. Հարց.
	Այսօրվա դրությամբ որքան արտասահմանցի աշխատող ունեք և ո՞ր երկրներից են նրանք։ Բնակիչները պնդում են, որ շատ հաճախ դրսից են մասնագետներ բերվում, այն դեպքում, երբ այդ մասնագետները կան տեղերում։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է՝ վարորդներին, անգամ եթե նեղ մասնագիտական միջոցներ են։ Ո՞ր դեպքերում է ընկերությունը դրսից աշխատողներ բերում։ Նրանց համար կատարվող ծախսերն ավելի շա՞տ են, թե դրսից ավելի էժան աշխատուժ եք բերում։ 
	Պատասխան.
	2015թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ Ընկերությունը և «Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերությունը միասին ունեն ՀՀ քաղաքացի չհանդիսացող 28 աշխատող, նրանցից 14-ը՝ ազգությամբ հայ: Այդ աշխատողներից 7-ը՝ ԼՂՀ, 10-ը՝ ՌԴ, 2-ը՝ ԱՄՆ, 7-ը՝ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության, 1-ը Ուկրաինայի և 1-ը՝ ՎՀ քաղաքացի են: 
	Բնականաբար՝ Ընկերությունն անհրաժեշտ աշխատուժի պակասն առաջնահերթ փորձում է համալրել ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող գյուղերի ներկայացուցիչներով: Ընկերության այդ մոտեցման շնորհիվ ներկայում ՀՀ Լոռու մարզի Շնող գյուղի տնային տնտեսությունների շուրջ 1/3-ի, ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի տնային տնտեսությունների շուրջ 2/3-ի առնվազն մեկ անդամ աշխատում է Ընկերությունում, և այդ գյուղերում գործազրկության մակարդակը մի քանի անգամ ցածր է հանրապետական միջին ցուցանիշից: 
	Հարկ է հաշվի առնել, որ ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող գյուղերի բնակիչները «դրսից բերված մասնագետ» ասելով առավել հաճախ նկատի ունեն պարզապես ոչ թեղուտցի և ոչ շնողցի աշխատողներին:  Իհարկե, միանգամայն բնական և հասկանալի է իրենց գյուղի որևէ բնակիչ գործազուրկ չլինելու՝ այդ գյուղերի բնակիչների ցանկությունը: Միևնույն ժամանակ Ընկերության նպատակը չէ միայն այդ երկու համայնքներում զբաղվածության խնդրի լուծմանը նպաստելը: Հարկ է հաշվի առնել, որ Ընկերության գործունեության տարածքին հարակից այլ համայնքներից թեկուզ մի քանի կամ մի քանի տասնյակ մարդու՝ Ընկերությունում աշխատանքով ապահովելը կարող է զգալի դրական ազդեցություն ունենալ այդ համայնքների տնտեսական կյանքի վրա, և այդ հանգամանքն Ընկերությունը չի անտեսում:
	Ընկերությունն արտասահմանից մասնագետներ հրավիրում է միայն այն դեպքում, երբ պահանջվող որակավորմամբ մասնագետ հնարավոր չի եղել գտնել Հայաստանում: Որպես կանոն, արտերկրից հրավիրված մասնագետներն առավել թանկ աշխատուժ են, և Ընկերությունը շահագրգռված է որակավորման բարձրացման ուսումնական և այլ ծրագրերի իրականացմամբ տեղացի բարձրակարգ մասնագետներ պատրաստելում՝ հնարավորինս մոտ ապագայում արտերկրից հրավիրված մասնագետներին տեղացիներով փոխարինելու նկատառումով:
	4. Հարց.
	Այսօրվա դրությամբ կրճատումներ կա՞ն արդյոք ընկերությունում և, եթե այո, ինչո՞վ է դա պայմանավորված։ Գյուղապետերը պնդում են, որ գնալով նվազում է Թեղուտում աշխատող իրենց համագյուղացիների թիվը։ Ինչո՞վ է դա պայմանավորված։ 
	Պատասխան.
	2015թ. մարտ ամսից ի վեր Ընկերության աշխատողների քանակը միայն ավելացել է՝ 1,231-ից հասնելով 1,302-ի: «Վալլեքս Տուր» ՓԲ ընկերության աշխատողների քանակը, ինչպես նաև երկու ընկերություններում ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտ և Շնող գյուղերի բնակիչ աշխատողների քանակներն այդ ժամանակահատվածում էական փոփոխություն չեն կրել: 
	5. Հարց.
	Թեղուտում հանքարդյունաբերական գործունեություն ծավալելու համար դեռ որքա՞ն պաշարներ ունի ընկերությունը։ Քանի՞ տարի այն կբավականացնի։
	Պատասխան.
	ԽՍՀՄ պաշարների պետական հանձնաժողովի կողմից 1991թ. հաստատվել է Թեղուտի պղինձ մոլիբդենային հանքավայրում շուրջ 450 մլն. տ հանքաքարի պաշար՝ 1.6 մլն. տ (0.355%) պղնձի և 99 հազ. տ (0.022%) մոլիբդենի պարունակությամբ: Այդ տեղեկատվության արժանահավատությունն ընդունելու և Ընկերության լեռնահարստացուցիչ համալիրում տարեկան 7 միլիոն տոննա հանքաքար արդյունահանելու դեպքում Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի պաշարները կբավականացնեն շուրջ 65 տարի:
	6. Հարց.
	Դեպի Ծաղկաշատ և այլ համայնքներ գործունեությունն ընդլայնելու ընկերության միտումները ինչի՞ հետ են կապված։ Արդյո՞ք դա նշանակում է, որ Թեղուտում պաշարներն սպառվում են։   
	Պատասխան.
	ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաշատ-Ախետքի հանքային դաշտում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքներ իրականացնելու ծրագրի իրականացման առաջնահերթ նպատակը Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրն առավել լայնընդգրկուն երկրաբանական համատեքստում ուսումնասիրելը և տարածաշրջանում հանքարդյունաբերության հետագա զարգացման հեռանկարները կանխատեսելու համար գիտական հիմքերի ապահովումն է:
	Հարգանքով՝
	Վահրամ Ավագյան
	Մամուլի խոսնակ
	«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
	07.10.2015թ. 
	Հավելված 31.
	«Ազատություն» ռ/կ հայկական ծառայության լրագրող Կարինե Սիմոնյանի 10.11.2015թ. գրությամբ տրված հարցերի պատասխանները.
	1. Հարց
	Թեղուտում և Ալավերդիում արդյունաբերական գործունեություն ծավալելու համար որքա՞ն են ընկերության բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները պետական բյուջե։ Խնդրում եմ ներկայացնել վերջին 5 տարիների կտրվածքով՝ յուրաքանչյուր տարվա համար առանձին-առանձին։
	Պատասխան. 
	«Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության ցուցանիշներ.
	ՀՀ դրամ
	2010թ.
	Վճարի տեսակը
	Առաջին եռամսյակ
	Երկրորդ եռամսյակ
	Երրորդ եռամսյակ
	Չորրորդ եռամսյակ
	Բնապահպանական
	111,300.00
	249,600.00
	747,300.00
	1,237,000.00
	Բնօգտագործման
	63,500.00
	56,200.00
	50,800.00
	115,100.00
	2011թ.
	Բնապահպանական
	866,600.00
	248,800.00
	1,347,400.00
	226,500.00
	Բնօգտագործման
	29,100.00
	6,900.00
	16,400.00
	11,800.00
	2012թ.
	Բնապահպանական
	1,283,800.00
	1,178,900.00
	932,500.00
	891,100.00
	Բնօգտագործման
	92,900.00
	57,300.00
	3,724,000.00
	666,000.00
	2013թ.
	Բնապահպանական
	662,200.00
	792,500.00
	948,400.00
	438,100.00
	Բնօգտագործման
	20,200.00
	18,300.00
	12,000.00
	12,400.00
	2014թ.
	Բնապահպանական
	369,728.00
	512,828.00
	143,948.00
	2,996,408.00
	Բնօգտագործման
	31,280.00
	982,880.00
	1,031,864.00
	825,131.00
	2015թ.
	Բնապահպանական
	6,063,672.00
	694,197.40
	699,859.00
	Բնօգտագործման
	3,887,988.00
	1,519,194.00
	1,909,960.00
	«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» փակ բաժնետիրական ընկերության ցուցանիշներ.
	ՀՀ դրամ
	2010թ.
	Վճարի տեսակը
	Առաջին եռամսյակ
	Երկրորդ եռամսյակ
	Երրորդ եռամսյակ
	Չորրորդ եռամսյակ
	Բնապահպանական 
	43,435,600.00
	52,238,800.00
	105,975,300.00
	116,962,500.00
	Բնօգտագործման 
	257,600.00
	235,800.00
	325,000.00
	348,700.00
	2011թ.
	Բնապահպանական 
	103,365,700.00
	125,815,600.00
	98,583,000.00
	21,377,400.00
	Բնօգտագործման
	299,800.00
	402,300.00
	859,000.00
	656,500.00
	2012թ.
	Բնապահպանական
	18,556,600.00
	23,623,100.00
	20,021,300.00
	48,667,000.00
	Բնօգտագործման
	235,200.00
	306,700.00
	548,800.00
	278,800.00
	2013թ.
	Բնապահպանական
	20,586,000.00
	21,043,900.00
	15,062,000.00
	25,409,700.00
	Բնօգտագործման
	281,600.00
	353,100.00
	283,100.00
	251,000.00
	2014թ.
	Բնապահպանական
	20,452,009.00
	18,579,647.00
	21,552,059.00
	22,462,771.00
	Բնօգտագործման
	265,800.00
	289,500.00
	303,950.00
	276,700.00
	2015թ.
	Բնապահպանական
	60,800,272.90
	34,406,536.40
	31,234,386.00
	Բնօգտագործման
	315,000.00
	87,162,631.70
	13,352,618.00
	2. Հարց.
	Ալավերդու գործարանի ծխատարը բարձրացնելու հետ կապված նվազեցվե՞լ են, արդյոք, ընկերության վճարաչափերը։ Եթե այո, երբվանի՞ց և որքա՞ն։
	Պատասխան.
	Օդային ավազան արտանետումների համար «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲ ընկերության կողմից վճարվող բնապահպանական վճարները հաշվարկվում և վճարվում են «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքով, «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքով և այլ օրենսդրական ու ենթաօրենսդրական իրավական ակտերով սահմանված կարգով:
	Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանի նոր նախածխանցքի ու ծխնելույզի շահագործումն սկսվել է 2011թ. սեպտեմբերին: 2011թ. սեպտեմբերից հետո վճարված բնապահպանական վճարների չափերը տրված են նախորդ հարցի պատասխանում ներկայացված «Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» փակ բաժնետիրական ընկերության ցուցանիշների աղյուսակում:
	3. Հարց.
	Ալավերդիում գործարանը քանի՞ անգամ է գերազանցում օդի աղտոտվածության թույլատրելի նորման։ 
	Պատասխան.
	ՀՀ բնապահպանության նախարարության մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալների համաձայն՝ 2015 թվականի անցած ժամանակահատվածում Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանից ծծմբային արտանետումների հետևանքով Ալավերդի քաղաքում և հարակից բնակավայրերում ծծմբային անհիդրիդի պարունակություններն օդի գետնամերձ շերտերում սահմանային թույլատրելի խտությունները գերազանցել են միջինում 1.7-2 անգամ:
	Հարգանքով՝
	Վահրամ Ավագյան
	Մամուլի խոսնակ
	«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ 
	11.11.2015թ. 
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